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Міністерство харчової промисловості, сільського господарства та тваринництва: 
 

ІНСТРУКЦІЯ З КАРАНТИНУ РОСЛИН 

ПЕРШИЙ РОЗДІЛ 
Мета, предмет, правова база, визначення та скорочення  

Мета  
СТАТТЯ 1- (1) Метою цієї інструкції є визначення процедур та принципів, що стосуються 

питань, пов'язаних з рослинами,  рослинною продукцією та іншими речовинами з огляду на 
здоров'я рослин під час в'їзду до нашої країни та виїзду з неї.   

 
Сфера застосування 
СТАТТЯ 2- (1) Ця інструкція включає визначення шкідливих організмів, що становлять 

перешкоду для імпорту,  та перелік рослин, рослинної продукції та інших речовин з точки зору 
здоров'я рослин для процедур в'їзду до нашої країни і виїзду з неї, а також офіційних перевірок.     

(2) Продукція, що ввозиться до вільних зон з закордону, імпортується до Туреччини з вільних 
зон та відправляється з вільних зон за межі митного кордону Туреччини, становить предмет 
положень  цієї інструкції. 
 

Правова база  
СТАТТЯ 3- (1) Ця інструкція складена на основі дотичних статей Декрету про введення в дію 

Закону щодо організації та обов'язків Міністерства харчової промисловості, сільського 
господарства та тваринництва від 3/6/2011, № 639, та Закону про ветеринарну службу, здоров'я 
рослин, харчові продукти та корми від 11/6/2010, № 5996. 

 
Визначення та скорочення 
СТАТТЯ 4- (1) Для цілей цієї інструкції: 
a) Дерев'яний пакувальний матеріал означає деревину або дерев'яні вироби, окрім 

паперових виробів, що використовуються для захисту або перевезення продукції, включаючи 
пакувальні матеріали палетного типу;    

b)  Міністерство означає Міністерство харчової промисловості, сільського господарства та 
тваринництва;  

c) Рослина означає живі рослини та їхні плоди, овочі, окрім заморожених, бульби, 
бульбоцибулини, бульби та корені, зрізані квіти, гілки з листям,  залишки підрізання, на якому 
зберігається будь-яке листя, листя, культури рослинних тканин, живий пилок і будь -які живі 
частини як бруньки, живці та пагони, а також насіння у ботанічному розумінні;  

ç) Фітосанітарний сертифікат означає сертифікат, який доводить, що рослини, рослинна 
продукція та інші речовини задовольняють фітосанітарним вимогам, визначеним в цій інструкції. 
Зразок сертифікату відповідає формі, представленій у Додатку 7;  

d) Рослинна продукція означає продукцію рослинного походження, яка не була оброблена 
або пройшла просту обробку і не підпадає під визначення рослин;    

e) Вивезення означає виїзд рослин, рослинної продукції та інших речовин з митної території 
Туреччини та їхній експорт;    

f) Дезінфекція означає процедуру, яка включає використання фізичних або хімічних методів 
та речовин з метою знищення або нейтралізації шкідливих організмів;    

g) Інші речовини означають речовини, окрім рослин та рослинної продукції, які можуть мати 
ризик перенесення шкідливих організмів на здорові рослини;     

ğ) Рослини, призначені для посадки, означають будь-яку рослину, яка вже посаджена та має 
залишитися посадженою, або рослини, які будуть згодом переміщені, а також рослини, які ще не 
посаджені, але мають бути посаджені;      
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h) Фумігація означає додавання певної кількості фуміганту у газоподібній формі у закрите 
середовище з певною температурою та його консервація там протягом певного періоду часу з 
метою знищення шкідливих організмів;    

ı) Генеральне управління означає Генеральне управління харчової продукції та контролю;  
i) “Ввезення” означає в'їзд та імпорт рослин, рослинної продукції та інших речовин на митну 

територію Туреччини та вільних зон, а також їхнє підпорядкування транзитному режиму.   
j) ISPM означає Міжнародні стандарти для фітосанітарних заходів.  
k) Інспектор означає контролера, який пройшов підготовку у Міністерстві для складання 

необхідних документів та проведення будь-якого типу офіційної фітосанітарної перевірки  
рослин, рослинної продукції та інших речовин під час ввезення, вивезення та транзитного 
переміщення по території нашої країни та вільних зон, та який має повноваження, надане 
офіційними органами контролю;    

l) Імпорт означає підпорядкування рослин, рослинної продукції та інших речовин 
процедурам введення до режимів вільного переміщення, розміщення на митному складі, 
внутрішнього оформлення, оформлення відповідно до вимог митного контролю та тимчасового 
імпорту; 

m) Карантин означає перевірку рослин, рослинної продукції та інших речовин з метою 
упередження потрапляння або поширення на території країни шкідливих організмів;   
 n) Шкідливі організми, що становлять предмет карантину, означають шкідливі організми, 
визначені у Додатку 1 та Додатку 2 цієї інструкції; 

o) Лот або партія означає певну кількість одиниць однорідного за складом та походженням 
одиничного виробу у відправленні;    

ö) Країна походження означає для рослин країну, де рослини вирощуються; країну, де 
рослини вирощуються для рослинної продукції з метою одержання рослинної продукції ; країну, 
де інші речовини становлять предмет зараження, в першу чергу через паразити, що є шкідливими 
для цих речовин;    

p) Управління означає Управління сільськогосподарського карантину та обласні або районні 
управління Міністерства у місцевостях, де дане Управління відсутнє;    

r) Зразок означає екземпляр, який підлягає офіційній перевірці і береться з рослин, 
рослинної продукції та інших речовин в об'ємі, визначеному Генеральним управлінням;  

s) Деревина означає усю як покриту, так і непокриту корою деревину, включаючи 
промислову деревину, волокна, стружку, деревину для паперу та розпиляну і не розпиляну 
паливну деревину;   

ş) Ухвалена фумігація означає процедуру фумігації, що здійснюється відповідно до 
методики, ухваленої Міністерством;      

t) Суміш означає суміш зразків продукції, обраних методом випадкової вибірки, у певному 
співвідношенні, що представлятиме для дослідження усю продукцію;  

u) Офіційна перевірка означає будь-яку форму контролю, включаючи моніторинг, нагляд, 
інспекцію, огляд, карантин, відбір зразків та схожі процедури, які інспектори здійснюють в межах 
своїх повноважень для перевірки відповідності показників в рамках цієї інструкції та положень 
цієї інструкції;      

ü) Транзит означає перевезення рослин, рослинної продукції та інших речовин, що не 
становлять предмет вільного переміщення, з однієї іноземної країни до іншої іноземної країни, з 
іноземної країни до Туреччини, з Туреччини до іноземної країни, з внутрішнього митного офісу до 
іншого внутрішнього митного офісу через митну територію Туреччини;     

v) Реекспорт означає режим експорту, здійснюваний для рослин та рослинної продукції, що 
ввозиться на територію нашої країни і має експортуватись до іншої країни з нашої;    

y) Фітосанітарний сертифікат на реекспорт означає сертифікат, складений для реекспорту 
рослин, рослинної продукції та інших речовин відповідно до форми, копія якої представлена у 
Додатку 8; 

z) Шкідливий організм означає будь-який вид, рід (клас) або біотип рослини, тварини або 
патогенного агенту, що є шкідливими для рослин або рослинної продукції;     
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aa) Вільна від шкідливого організму зона означає зону, в якій специфічний вид шкідника не є 
поширеним, і ця зона є офіційно захищеною;   

bb) Вільне від шкідливого організму місце виробництва означає місце виробництва, де 
специфічний вид шкідника не є поширеним, і це місце є офіційно захищеним;   

cc) Вільна від шкідливого організму виробнича ділянка означає виробничу зону, де 
специфічний вид шкідника не є поширеним, і цей статус офіційно забезпечується протягом 
певного періоду часу по відношенню до певної частини виробничої ділянки, організованої як 
окремий підрозділ на зразок вільного від шкідливого організму місця виробництва.    

 
ДРУГИЙ РОЗДІЛ 

Офіційні перевірки 
 

Офіційна перевірка 
СТАТТЯ 5- (1) Ввезення на митну територію Туреччини та у вільні зони, імпорт та 

підпорядкування транзитному режиму рослин, рослинної продукції та інших речовин і їхнє 
вивезення з митної території Туреччини та експорт становлять предмет офіційних перевірок.     

(2) Офіційні перевірки виконуються інспектором відповідно до природи можливих 
шкідливих організмів рослин, рослинної продукції та інших речовин шляхом огляду, здійснення 
аналізів або одержання аналізів, зроблених для дослідження в лабораторії на основі відібраних 
зразків, для докладного дослідження в лабораторії на основі відібраних зразків.   

(3) Лабораторний фітосанітарний аналіз рослин, рослинної продукції та інших речовин 
здійснюється з дотриманням інструкції з урахуванням виду шкідливих організмів, які продукт 
може переносити і для яких аналіз має здійснюватись;   Управління сільськогосподарського 
карантину, Управління фітосанітарних дослідних інститутів/станцій, Управління інститутів 
лісогосподарських досліджень та інших управлінь дослідних інститутів/станцій Міністерства, які 
мають повноваження Міністерства.   

(4) Інспектор має доступу до будь-якого місця, перевіряє транспортні засоби та відбирає 
зразки для офіційної перевірки рослин, рослинної продукції та інших речовин в рамках сфери 
застосування цієї інструкції.    Інспектор не здійснює жодні платежі за зразки.   Відповідальна за 
вироби особа зобов'язана надавати будь-яку допомогу під час проходження офіційних перевірок 
та забезпечує виконання вимог щодо зручності проведення та мінімального обсягу перевірки, а 
також, при необхідності, додаткових заходів безпеки.    

(5) Необхідні заходи з забезпечення захисту приймаються тоді, коли існування або підозра 
існування підкарантинних шкідливих організмів, перелічених у Додатку 1 та Додатку 2 цієї 
інструкції, виявляється інспектором в ході офіційних перевірок.    У цих випадках інспектор має 
повноваження здійснювати необхідні перевірки, вибірку зразків та інші обстеження з метою 
упередження поширення підкарантинних шкідливих організмів, а також утворення зон захисту та 
нагляду; крім того, уживати будь-які міри, включаючи знищення рослин, рослинної продукції та 
інших речовин, що можуть призводити до поширення підкарантинних шкідливих організмів.      

 
Пункти пропуску на в'їзді та виїзді  
СТАТТЯ 6- (1) Пункти пропуску на в'їзді та виїзді рослин та рослинної продукції на 

територію країни визначені у Додатку 6.   Пропуск та випуск рослин та рослинної продукції не 
повинен здійснюватись через будь-який інший пункт пропуску або випуску, якщо він не 
надається в цьому переліку.   

 
ТРЕТІЙ РОЗДІЛ 

Перевірка на в'їзді   
Перевірка імпорту 
СТАТТЯ 7- (1) Фізичні та юридичні особи або їхні законні представники, які бажають 

імпортувати рослини, рослинну продукцію та інші речовини, подають в Управління форму заявки 
на отримання дозволу на імпорт, зразок якої затверджений Генеральним управлінням.   
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Оригінали фітосанітарних сертифікатів або фітосанітарних сертифікатів на реекспорт, видані 
офіційною установою з захисту рослин країни-експорту, копія міжнародних транспортних 
документів, задекларованих у митній службі, та фотокопії рахунків-фактур на товар додаються до 
форми заявки.    

(2) Перевірка імпорту здійснюється в три етапи: документарна перевірка вантажу або партії 
вантажу, перевірка  тотожності та перевірка здоров'я рослин.   

a) Документарна перевірка є перевіркою того, чи документи, які мають додаватись до листа-
заявки на вантаж або партію вантажу, оформлені в повному об'ємі та належним чином.    

b) Перевірка тотожності є перевіркою того, що документи, представлені у додатку до листа-
заяви, відповідають товару, призначеному для імпорту.   

c) Перевірка здоров'я рослин є офіційною перевіркою, здійснюваною для визначення на 
основі проведення перевірок документів та декларації, чи є рослини, рослинна продукція та інші 
речовини і, при необхідності, їхня упаковка та транспортні засоби вільними від підкарантинних 
шкідливих організмів, перелічених у Додатку 1 та Додатку 2 цієї інструкції, та чи мають вони 
специфічні вимоги, представлені у Додатку 4.    
        (3) Офіційні перевірки дерев'яних пакувальних матеріалів, що використовуються для 
транспортування товарів, окрім рослин та рослинної продукції, здійснюються в рамках цієї 
інструкції спільно з митними управліннями згідно з перевірками, належна частота яких 
визначається за наявністю ризиків.   
        (4) Інспектор надає підтвердження на основі лабораторного тесту, чи є шкідливий організм, 
виявлений в ході офіційної перевірки імпортованих рослин, рослинної продукції та інших 
речовин, серед підкарантинних шкідливих організмів, перелік яких надається у Додатку 1 та 
Додатку 2.   
 

Перевірка транзиту 
СТАТТЯ 8- (1) Транспортування рослин та рослинної продукції, які не знаходяться у 

вільному обігу під час проходження через митну територію Туреччини з однієї іноземної країни 
до іншої іноземної країни, з іноземної країни до Туреччини, з Туреччини до іноземної країни, з 
внутрішнього митного офісу до іншого внутрішнього митного офісу підпорядковується 
транзитним процедурам. 

(2) Імпортер або перевізник рослин та рослинної продукції, або їхні законні представники 
подають до Управління заявки за формою для транзитних перевезень, зразок якої визначений 
Генеральним управлінням.  

(3) Транзитне провезення рослин, рослинної продукції та інших речовин дозволяється у 
закритих та скріплених пломбою транспортних засобах, що запобігають зараженню та 
поширенню шкідливих організмів на нашій території після, при необхідності, перевірки 
інспектором документів, декларації та здоров'я рослин, якщо вони не становлять ризик для 
фітосанітарного стану.    
         (4) Рослини, рослинна продукція та інші речовини, заборонені для імпорту за п ереліком у 
Додатку 3, перевозяться транзитом у захищених  транспортних засобах рефрижераторного типу 
та закритих транспортних засобах контейнерного типу без зміни їхнього митного статусу.    За 
жодних обставин до них не застосовуються процедури розвантаження на ґрунт, розвантаження та 
перенесення.    

(5) Фітосанітарні сертифікати або фітосанітарні сертифікати на реекспорт не видаються для 
рослин та рослинної продукції, що слідують транзитом через нашу країну, що не імпортуються і 
не становлять предмет інвазії або зараження шкідниками.   У разі розподілу, поєднання з іншим 
вантажем та зміни транспортного засобу або упаковки рослин та рослинної продукції, які 
знаходяться в режимі транзиту і ще не імпортовані, приймається фітосанітарний сертифікат і 
проводяться усі необхідні, якщо виявляється, що має бути оформлений прийнятний 
фітосанітарний сертифікат на реекспорт і додана засвідчена копія фітосанітарного сертифікату 
країни-експортера.    Якщо вантаж становив предмет інвазії або зараження шкідниками, 
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фітосанітарний сертифікат видається з зазначенням країни походження за умови, що вимоги 
країни-імпортера дотримані, і має забезпечуватись транзитне проходження виробу.   

 
Тимчасове вивантаження 
СТАТТЯ 9-(1) Тимчасове вивантаження рослин, рослинної продукції та інших речовин, що 

ввозяться на митну територію Туреччини з метою імпорту, реекспорту або транзиту до місць 
зберігання та складування, які знаходяться під відповідальністю митної служби, дозволяється 
Управлінням після необхідних фітосанітарних перевірок.     

(2) Фізичні та юридичні особи, які мають намір одержати дозвіл на тимчасове 
вивантаження, та їхні законні представники подають в Управління заявку на тимчасове 
вивантаження, форма якої визначається Генеральним управлінням.   Управління видає і 
відправляє лист з дозволом на тимчасове вивантаження, форма якого визначається Генеральним 
управлінням для зазначених вище товарів, які мають тимчасово вивантажуватись для зберігання 
і складування, після необхідних фітосанітарних перевірок, у відповідному митному управлінні.   

 
Рослини, рослинна продукція та інші речовини, заборонені для ввезення  
СТАТТЯ 10- (1) Рослини, рослинна продукція та інші речовини, перелік яких надається у 

Додатку 3 цієї інструкції, заборонені для ввезення в країну.    
 (2) Без шкоди положенням статті 8 цієї інструкції, перший пункт цієї статті не 

застосовується до рослин, рослинної продукції та інших речовин, які надходять з іноземної країни 
та слідують транзитом до іноземної країну через митну територію Туреччини.    

 
Шкідливі організми, заборонені для ввезення до Туреччини 
СТАТТЯ 11- (1) Підкарантинні шкідливі організми, перелік яких надається у Додатку 1 та 

Додатку 2 цієї інструкції, та шкідливі організми, які вважаються такими, що представляють ризик 
для нашої країни внаслідок аналізу ризику, який представляють шкідники, не представлені у 
зазначених переліках, та рослини, рослинна продукція та інші речовини, заражені цими 
організмами, заборонені для ввезення до Туреччини.    

 
Спеціальні умови, яким підпорядковуються рослини, рослинна продукція та інші 
речовини 
СТАТТЯ 12-(1) Спеціальні умови, яким підпорядковуються рослини, рослинна продукція та 

інші речовини, призначені для імпорту в країну, визначені у Додатку 4 цієї інструкції.   рослини, 
рослинна продукція та інші організми, що не виконують ці умови, не дозволені для імпорту та 
ввезення у вільні зони.   

                                                                          
Рослини, рослинна продукція та інші речовини, які виявляються неприйнятними для 
ввезення в результаті офіційних перевірок   
СТАТТЯ 13- (1) Рослини, рослинна продукція та інші речовини, призначені для ввезення до 

країни, не дозволені для в'їзду на територію країни у таких випадках: зараження шкідливими 
підкарантинними організмами, представленими у переліках у Додатку 1 та Додатку 2, у переліку 
Додатку 3; якщо вони не задовольняють спеціальні умови, встановлені в Додатку 4, або якщо 
документи відсутні чи неналежні, і відсутній документ не надається бо відсутня частина у 
документі не заповнюється. Власник виробу та відповідне митне управління інформуються 
листом.   Ці вироби повертаються до країни-експортера протягом 10 (десяти) днів або 
знищуються відповідно до митного законодавства.   Процедура знищення здійснюється у 
присутності власника товару або його представника разом із інспектором та офіційною особою з 
митної служби за умови, що витрати на процедуру знищення оплачені власником товару.  

(2) Коли відомо, що рослини, рослинна продукція та інші речовини, призначенні для 
ввезення до країни, окрім підкарантинних шкідливих організмів, перелічених у Додатку й та 
Додатку 2 цієї інструкції, заражені будь-якими підконтрольними шкідливими організмами і 
знаходяться в нашій країні і якщо є можливість очистити ці рослини, рослинну продукцію та інші 
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речовини шляхом процедури фумігації або дезінфекції, ці процедури виконуються за умови, що 
їхня вартість оплачується зацікавленою особою; якщо внаслідок процедур офіційних перевірок 
виявляється, що вони є вільними від шкідливих організмів, надається дозвіл на їхню інтродукцію 
до країни.   

(3) Якщо передня сторона фітосанітарного сертифікату позначається формулюванням "В'їзд 
до Туреччини заборонений", написаним червоними чорнилами стосовно рослин, рослинної 
продукції та інших речовин, сертифікат вважається скасованим і повертається зацікавленій особі.   
Проте, якщо частина товарів, зазначених у фітосанітарних сертифікатах, які представляють 
більше одного лоту товарів, має прийнятись, а інша частина відхиляється, тоді оригінал 
фітосанітарного сертифікату утримується, а зацікавленій особі видається  засвідчена копія 
сертифікату з формулюванням "В'їзд до Туреччини заборонений".    

(4) Нотифікація, форма якої представлена у Додатку 9, видається протягом 2 (двох) робочих 
днів для рослин, рослинної продукції та інших речовин, яким не дозволяється в'їзд до країни на 
підставі визначених далі причин, або для тих, яким дозволяється в'їзд в країну в результаті 
запроваджених інспектором процедур, і ці форми надсилаються в Генеральне управління, а 
Генеральне управління сповіщає відповідну країну у разі:    

a) Якщо вони заражені будь-якими шкідливими організмами; 
b) Якщо вони заражені підкарантинними шкідливими організмами, перелік яких надається у 

Додатку 1 та Додатку 2 цієї інструкції;   
c) Відсутності деяких частин та невідповідностей у документації на товар.   Наприклад: 
  1) Відсутність фітосанітарного сертифікату, 
    2) Не засвідчені зміни або вилучені частини в фітосанітарному сертифікаті,    
    3) Підробка фітосанітарних сертифікатів. 
ç) Якщо продукція заборонена для імпорту, 
d) Якщо наявність рослин, рослинної продукції та інших речовин частково заборонена у 

вантажі,  
e) Якщо з'ясовується, що процедури фумігації та дезінфекції були проведені неналежним 

чином, відповідна країна одержує нотифікацію.   
(5) Якщо рослини, рослинна продукція та інші речовини, призначені для імпорту, заражені 

будь-якими шкідливими організмами, які не представлені у переліках з Додатку 1 та Додатку 2, та 
тими, що не відомі як наявні в нашій країні, ці товари не дозволяються для імпорту, і проводиться 
аналіз ризику небезпечності.   Карантинні заходи уживаються до тих пір, доки не буде зроблений 
висновок щодо ризику небезпечності; якщо з'ясовується, що вони представляють собою ризик, 
їхній імпорт не дозволяється.   
 

Імпорт поштовими та вантажними відправленнями 
СТАТТЯ 14- (1) Рослини та рослинна продукція, одержані поштою або вантажем, 

дозволяються для в'їзду на територію країни після їхньої перевірки відповідно до положень цієї 
інструкції та без шкоди положенням статті 10 цієї інструкції.   

(2) Упаковка, що містить рослини та рослинну продукцію, маркірується написом “BİTKİ-
PLANT” ("РОСЛИНИ"), зробленим великими літерами жирним шрифтом турецькою та 
англійською мовами. 

 
Імпорт з метою досліджень 
СТАТТЯ 15-(1) Імпорт рослин, рослинної продукції та інших речовин для цілей дослідів, 

досліджень та покращення сортів здійснюється відповідно до положень, визначених 
Міністерством.   

 
Імпорт шкідливих організмів 
СТАТТЯ 16- (1) Імпорт шкідливих організмів, призначений для досліджень, здійснюється за 

наявністю дозволу Міністерства.   Фізичні особи та організації, окрім дослідних установ 
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Міністерства, установ, які мають дозвіл Міністерства на дослідження, та університетів, не 
імпортують шкідливі організми.  

(2) Установи, які мають намір імпортувати шкідливі організми, повинні одержати 
попередній дозвіл шляхом подання до Міністерства заявки на імпорт шкідливих організмів за 
формою, зразок якої визначається Генеральним управлінням, а також інформації про шкідливий 
організм, цілі імпорту цього шкідливого організму, зони його використання і назву митного 
пропускного пункту, через який організм має бути ввезений до країни, і все це до початку 
процедури імпорту.   

(3) Міністерство надає дозвіл на імпорт тим установам, які мають достатню технічну та 
наукову інфраструктуру.   Копія дозволу на імпорт передається до Управління в області, до якої 
здійснюється імпорт.   

(4) Шкідливий організм та його культури одержуються після перевірки інспектором в пункті 
імпорту, дозволеному для ввезення рослин та рослинної продукції,  відповідальною особою 
дослідної установи в спеціальній надійній упаковці, яка не розривається та не відкривається під 
час транспортування та містить на собі наукову назву цього організму.   

(5) Шкідливий організм та його культура не виносяться назовні і використовуються тільки в 
закритих приміщеннях.    По завершенні досліджень шкідливий організм знищується належним 
чином.  

(6) При необхідності, Міністерство встановлює додаткові вимоги для імпорту шкідливих 
організмів, призначених для досліджень.   

 
  ЧЕТВЕРТА ЧАСТИНА  

Експорт  
Перевірки експорту  
СТАТТЯ 17- (1) Фізичні чи юридичні особи або їхні законні представники, які бажають 

експортувати рослини, рослинну продукцію або інші речовини, звертаються до Управління з 
заявою на експорт за формою, зразок якої визначається Управлінням, та просять здійснити 
офіційну перевірку рослин та рослинної продукції, які мають експортуватись.     

(2) Офіційні перевірки проводяться з урахуванням таки факторів як вид шкідливого 
організму, який товар може переносити, та місцезнаходження товару, за винятком рослин, 
рослинної продукції та інших речовин, експорт яких був заборонений.   

(3) Призначені для експорту рослини, рослинна продукція та інші речовини та їхня упаковка 
підлягають офіційній перевірці відповідно до фітосанітарних вимог приймаючої держави.   У разі 
необхідності проводяться або вимагаються для проведення додаткові лабораторні дослідження.    

(4) Дослідження здійснюються в лабораторіях, визначених в третьому пункті статті 5 цієї 
інструкції в залежності від їхнього типу.    

(5) Для рослин, рослинної продукції або інших речовин, що задовольняють вимогам 
приймаючої держави, видається фітосанітарний сертифікат в оригінальному примірнику та двох 
копіях відповідно до зразку, представленого у Додатку 7, та правил ISPM–12 (Міжнародні 
стандарти для фітосанітарних заходів). Оригінал та одна копія надаються експортеру. Одна копія 
зберігається в Управлінні. Засвідчені копії надаються експортеру у тій кількості, яку вимагає 
експортер.   

(6) Після видачі фітосанітарного сертифікату та фітосанітарного сертифікату на реекспорт 
рослини, рослинна продукція та інші речовини мають бути відправлені протягом 14 
(чотирнадцяти) днів.   Якщо процедура відправлення рослин, рослинної продукції та інших 
речовин не була здійснена, вони перевіряються знову.  

(7) Власник продукції або його представник інформується, якщо за проведеними офіційними 
перевірками продукція, яку він бажає експортувати, не задовольняє фітосанітарним вимогам 
приймаючої сторони.   

(8) Якщо під час видачі фітосанітарного сертифікату обов'язкові відомості не вміщуються у  
відповідний розділ фітосанітарного сертифікату, ці відомості додаються до фітосанітарного 
сертифікату окремим переліком.    Такі переліки мають містити такий самий номер, дату, підпис 
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та печатку як на фітосанітарному сертифікаті. У відповідний розділ фітосанітарного сертифікату 
вноситься запис про те, що необхідні відомості цього розділу додаються на окремому аркуші.  

(9) Якщо рослина або рослинна продукція, які мають експортуватись, не були вироблені в 
Туреччині, і якщо вони є рослиною та рослинною продукцією, для яких вимагається інформація 
щодо зони виробництва або етапів вирощування, видається фітосанітарний сертифікат для 
реекспорту і до нього додається засвідчена копія фітосанітарного сертифікату країни 
походження.     Для рослин та рослинної продукції, які не потребують подання інформації щодо 
зони виробництва або етапів вирощування, та у випадку, якщо країна імпорту не вимагає 
фітосанітарний сертифікат на реекспорт, видається фітосанітарний сертифікат з зазначенням 
країни походження.   

(10) При складанні  фітосанітарного сертифікату та  фітосанітарного сертифікату на 
реекспорт у поля, що залишаються пустими, вписуються слова  “None / Yok” ("Немає") для того, 
щоб не допустити можливість подальших приписок або щоб заблокувати та закрити це поле.      

(11) Рослини, рослинна продукція або інші речовини, для яких була проведена офіційна 
перевірка та виданий фітосанітарний сертифікат, можуть, у разі виявленої необхідності, знову 
становити предмет офіційної перевірки, доти вони не будуть випущені.    Якщо повт орна 
перевірка товарів виявляє невідповідність по відношенню до першої перевірки, існуючий 
фітосанітарний сертифікат скасовується.   Якщо митні процедури для певної продукції 
розпочалися, митне управління інформується для того, щоб не допустити випуск продукції.    

 
Рослини, рослинна продукція та інші речовини, які повертаються  
СТАТТЯ 18- (1) Для рослин, рослинної продукції та інших речовин, які були експортовані, 

але повернулись через різноманітні причини, до Управління подається заява на повернення 
експортованого товару за формою, зразок якої визначається Генеральним управлінням.   Якщо 
повертається весь раніше експортований товар, до заяви на повернення експортованого товару 
додається оригінал турецького фітосанітарного сертифікату на продукцію, а якщо повертається 
тільки частина товару, додається документ митного оформлення та фотокопія рахунку -фактури 
на товар.   

 (2) З урахуванням причин повернення товару та після з'ясування того, чи є повернуті 
рослини, рослинна продукція та інші речовини тими самими рослинами, рослинною продукцією 
та іншими речовинами, що були експортовані, визначається, чи є вони вільними від 
підкарантинних шкідливих організмів, представлених у Додатку 1 та Додатку 2 цієї інструкції.     

(3) Для рослин, рослинної продукції та інших речовин, визначені як такі, що задовольняють 
положенням цієї інструкції, надається дозвіл на в'їзд до Туреччини.   Рослини, рослинна продукція 
та інші речовини, які в результаті офіційної перевірки вважаються неприйнятними для в'їзду на 
територію Туреччини, експортуються до третьої країни, якщо вони задовольняють фітосанітарні 
вимоги, або знищуються.    

(4) Якщо повернуті рослини, рослинна продукція та інші речовини заражені будь -яким 
організмом, відомим як поширений та підконтрольний у Туреччині, окрім підкарантинних 
шкідливих організмів, представлених у Додатку 1 та Додатку 2 цієї інструкції, проводиться 
процедура фумігації або дезінфекції, якщо є можливим знезаразити цей шкідливий організм 
шляхом фумігації або дезінфекції, при цьому витрати сплачуються власником товару; якщо після 
такої обробки офіційні перевірки підтверджують, що вони вільні від шкідливих організмів, 
надається дозвіл на їхній в'їзд до Туреччини.   

(5) У випадку повернення експортованого товару країною-імпортером  Управління, яке 
здійснює процедури оформлення повернутих рослин, рослинної продукції та інших речовин, 
інформує Генеральне управління протягом 2 (двох) днів.     
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П’ЯТА ЧАСТИНА  
Фітосанітарні сертифікати  

 
Фітосанітарний сертифікат і фітосанітарний сертифікат для реекспорту  
СТАТТЯ 19- (1) При в'їзді рослин, рослинної продукції та інших речовин на території 

Туреччини, фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт англійською 
або турецькою мовою, виданий офіційною службою з захисту рослин країни походження або  
країною експорту відповідно до форм, представлених у Додатку 7 або Додатку 8, або в іншій 
формі, що включає ці відомості відповідно до правил Міжнародного стандарту для фітосанітарних 
заходів ISPM–12, має супроводжувати рослини, рослинну продукцію або інші речовини. Переклад 
турецькою мовою, затверджений присяжним перекладачем, додається до сертифікатів, складених 
іншими мовами.  

(2) Фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт має бути 
адресований Туреччині і містити печатку, дату, ім'я та прізвище і підпис компетентного органу 
відповідної служби країни експорту.  

(3) Спеціальні вимоги, які представлені у Додатку 4 і мають зазначатись у фітосанітарному 
сертифікаті або фітосанітарному сертифікаті на реекспорт при імпорті рослин, рослинної 
продукції та інших речовин, повинні бути чітко вказані в додатковій заяві або бути зроблені 
посилання на відповідні статті та пункти. Додаткові заяви, що включають інформацію стосовно 
зони виробництва, не можуть вписуватись в фітосанітарний сертифікат на реекспорт.  

(4) Викреслювання та підтирання у фітосанітарному сертифікаті та фітосанітарному 
сертифікаті на реекспорт не допускаються, усі виправлення та зміни мають бути затверджені 
відповідною офіційною службою з захисту рослин.  

(5) Фітосанітарний сертифікат та фітосанітарний сертифікат на реекспорт видається 
максимум за 14 (чотирнадцять) днів до дати відправлення. Проте, для сертифікатів, на яких дата 
перевірки та дата видачі заявлені окремо, період між датою перевірки товару та датою 
відправлення товару має становите не більше 14 (чотирнадцяти) днів. 

(6) Імпорт рослин та рослинної продукції без оригіналів фітосанітарного сертифікату або 
фітосанітарного сертифікату на реекспорт не дозволяється.   Фітосанітарні сертифікати та 
фітосанітарні сертифікати на реекспорт, видані відповідно до  Міжнародних стандартів для 
фітосанітарних заходів ISPM-12, та електронні фітосанітарні сертифікати та фітосанітарні 
сертифікати на реекспорт країн, які Міністерство вважає прийнятними, приймаються як дійсні.  

(7) Якщо призначені для імпорту рослини та рослинна продукція не були вироблені в країні 
експорту та якщо вони є рослинами та рослинною продукцією, для яких вимагається інформація 
стосовно зон їхнього виробництва та циклів вирощування, продукцію має супроводжувати 
оригінал фітосанітарного сертифікату на реекспорт та оригінал або засвідчена копія 
фітосанітарного сертифікату, виданого країною походження.    Для рослин та рослинної продукції, 
які не потребують подання інформації стосовно зони їхнього виробництва або циклів 
вирощування, фітосанітарний сертифікат може бути виданий країною-експортером з 
зазначенням країни походження. 

(8) Для рослин та рослинної продукції, які були вирощені в державі-члені ЄС і які були 
експортовані з іншої держави-члена ЄС, і для яких вимагається інформація стосовно зон їхнього 
виробництва та циклів їхнього вирощування, експортуюча держава-член ЄС може видати 
фітосанітарний сертифікат із зазначенням інформації про країну походження та зону 
виробництва.  

(9) Перелік рослин та рослинної продукції, які має супроводжувати фітосанітарний 
сертифікат, надаються у ДОДАТКУ-5.   

(10) Фітосанітарні сертифікати для рослин та рослинної продукції, які призначаються для 
експорту, видаються відповідно до положень статті 18 цієї інструкції.   
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Випадки, в яких фітосанітарний сертифікат не потрібний    
СТАТТЯ 20- (1) У таких випадках фітосанітарний сертифікат є непотрібним, а фітосанітарні 

перевірки проводяться в пункті в'їзду, надаючи дозвіл для в'їзду чистим:     
a) Свіжим та сухим фруктам, які перевозяться пасажиром з метою споживання і кількість 

яких не перевищує три кілограми;   
b) Букетам квітів, перевезеним не з комерційною метою у кількості не більше одного, та 

вінкам,      
c) Рослинам та рослинній продукції,  які санкціонуються Міністерством як такі, що  

відправлені в якості пожертвування офіційним департаментам чи органам, або благодійним 
установам фізичними та юридичними особами в іноземних країнах для цілей споживання.  

(2) В цілях запобігання зараженню та поширенню шкідливих організмів Генеральне 
управління може встановлювати обмеження для рослин, рослинної продукції та інших речовин, 
які перевозяться пасажирами.     

(3)  Фітосанітарний сертифікат не є необхідним для дерев'яних пакувальних матеріалів, що 
супроводжують призначені для в'їзду до Туреччини товари споживання та маркіровані відповідно 
до Міжнародних стандартів для фітосанітарних заходів ISPM-15. 

 
 

ШОСТА ЧАСТИНА  
Відбір зразків та дослідження  

 
Відбір зразків та відправлення для дослідження  
СТАТТЯ 21-  (1) Під час офіційних перевірок інспектор здійснює загальні макроскопічні 

перевірки рослин, рослинної продукції та інших речовин .  
(2) Під час офіційних перевірок інспектор відбирає зразки рослин, рослинної продукції та 

інших речовин, при необхідності.  
(3) Зразок відбирається у такий спосіб, щоб він представляв лот або групу рослин, і 

відбирається окремо для кожного лоту і кожної групи рослин та, у разі необхідності, для кожного 
сорту.    

(4) Зразок відбирається з достатньої кількості шкідливих організмів, частин рослин та 
рослинної продукції, заражених шкідливими організмами; з частин рослин та рослинної 
продукції, що є ймовірно зараженими шкідливими організмами або, якщо виріб має однорідну 
доставку, з суміші, підготовленої за методом випадкової вибірки; відбір зразків реєструється в 
протоколі відбору зразків, зразок якого визначається Генеральним управлінням.     

(5) Власник рослин, рослинної продукції та інших речовин або його відповідальна особа 
мають надати інспектору зразок у достатній кількості. Жодні оплата не здійснюється за відібрані 
зразки. 

(6) Зразки, відібрані відповідно до положень цієї інструкції, упаковуються, запечатуються, 
маркіруються та відправляються до лабораторії для аналізу у як можна коротший термін.     

(7) Порядок та правила відбору зразків визначені в інструкціях Генерального управління.     
 
Заперечення та розгляд заперечень  
СТАТТЯ 22- (1) Власник рослин та рослинної продукції або його представник можуть 

опротестовувати результати аналізу зразків, узятих відповідно до правил цієї інструкції шляхом 
подання заяви до Управління, яке робило вибірку зразків, у письмовій формі протягом 7 (семи) 
днів після повідомлення про результати аналізу.   Якщо аналіз не здійснювався Управлінням, до 
якого надається протестна заява, Управління, яке здійснювало вибірку зразків, інформує 
Управління, яке здійснює розгляд заперечення.     

(2) Управління, яке здійснює розгляд, складає комісію для оцінки заперечення.   Комісія 
складається з трьох експертів з проведення аналізу, які працюють в Центральному дослідному 
інституті з захисту рослин, Управліннях дослідних станції та карантинних управліннях, які мають 
лабораторію.   Експерт, який здійснював опротестований аналіз, не може бути членом цієї комісії.     
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(3) Від інспектора, який здійснював аналіз, Комісія приймає усю інформацію, документи, 
препарати та фотографії для їхнього вивчення.   Якщо Комісія вважає за необхідне, вона може 
посилатися на інформацію,надану інспектором, який робив вибірку зразку.    

(4) Комісія вивчає методи та результати аналізу. Якщо за результатами вивчення в 
процедурі аналізу не виявлено жодної помилки або недоліку, результат є остаточний і не може 
бути оскаржений.    

(5) Якщо в результаті розгляду Комісією в процедурі аналізу виявлені помилки або 
недоліки, аналіз повторюється експертами Комісії у визначеній Комісією лабораторії на основі 
існуючих зразків, якщо вони існують, або, якщо вони не існують, за новими відібраними зразками.   
Результат повторюваного аналізу є остаточний і не може бути оскаржений.  

(6) Такі витрати як плата за аналіз, добові, витрати на проживання  та подорож членів 
комісії у зв'язку з проведенням аналізу сплачуються особою, яка представила заперечення.   

 
СЬОМА ЧАСТИНА  

Різне та кінцеві положення 
    

Адміністративні санкції  
   СТАТТЯ 23 – (1) Положення статті 38 Закону про ветеринарні послуги, здоров'я рослин, 

продукти харчування та корми, № 5996, застосовується до усіх, хто порушує положення цієї 
інструкції.    

 
 Скасоване законодавство  

СТАТТЯ 24 – (1) Інструкція сільськогосподарського карантину, опублікована в Офіційній 
газеті від 10/2/2009, №  27137, скасована.  

(2) Інструкція з відбору зразків та здійснення аналізу в рамках сільськогосподарського 
карантину, опублікована в Офіційній газеті від  14/10/2004, № 25613, скасована. 

 
ТИМЧАСОВА СТАТТЯ 1 – (1) Інструкція сільськогосподарського карантину та його 

додатки, скасовані цією інструкцією, залишаються чинними для фітосанітарних сертифікатів та 
фітосанітарних сертифікатів на реекспорт, виданих до 15/03/2012. 

 
Набуття чинності 
СТАТТЯ 25- (1) Ця інструкція набуває чинності з 15/03/2012. 
 
Виконання 
СТАТТЯ 26 – (1) Положення цієї інструкції здійснюються Міністерством харчової 

промисловості, сільського господарства та тваринництва.  
 

 
 
 
 
 
 
ДОДАТОК –1 

ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ, ЯКІ СТАНОВЛЯТЬ ПРЕДМЕТ КАРАНТИНУ ТА ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ 
ІМПОРТУ  

 
А- ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ, НАЯВНІСТЬ ЯКИХ НА ТЕРИТОРІЇ ТУРЕЧЧИНИ НЕ ВСТАНОВЛЕНА, 
ЯКІ Є ПІДКАРАНТИННИМИ ТА ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ ІМПОРТУ  
 
Комахи 
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Acleris gloverana 
Acleris variana  
Aeolesthes sarta  
Aleurolobus marlatti  
Amauromyza maculosa 
Anastrepha fraterculus 
Anastrepha ludens 
Anastrepha obliqua 
Anastrepha suspensa 
Anoplophora chinensis 
Anoplophora glabripennis  
Anoplophora malasiaca 
Anthonomus bisignifer  
Anthonomus grandis  
Anthonomus quadrigibbus 
Anthonomus signatus  
Arrhenodes minutus 
Bactrocera ciliatus 
Bactrocera cucumis  
Bactrocera cucurbitae 
Bactrocera minax 
Bactrocera dorsalis 
Bactrocera tryoni 
Bactrocera tsuneonis 
Bactrocera zonatus 
Blitopertha orientalis  
Cacyreus marshalli  
1Carneocephala fulgida  
Ceratitis rosa  
Choristoneura spp. 
Conotrachelus nenuphar 
Cydia inopinata  
Cydia packardi 
Dendroctonus adjunctus  
Dendroctonus brevicomis 
Dendroctonus frontalis  
Dendroctonus ponderosae 
Dendroctonus pseudotsugae 
Dendroctonus rufipennis 
Dendrolimus sibiricus 
Diabrotica balteata  
Diabrotica barberi 
Diabrotica speciosa  
Diabrotica trivittata 
Diabrotica undecimpunctata howardi  
Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata 
Diabrotica virgifera 
2Diaphorina citri  
Diaprepes abbreviatus  
1Draeculacephala minerva 
Dryocoetes confusus 
Epichoristodes acerbella 
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Epitrix cucumeris 
Epitrix tuberis 
Epochra canadensis 
Erythroneura comes 
Euphranta japonica 
Gnathotrichus sulcatus  
Gonipterus gibberus 
Gonipterus scutellatus 
1Graphocephala atropunctata 
Helicoverpa zea 
Heteronychus arator 
Hylurgopinus rufipes  
Ips calligraphus 
Ips cembrae 
Ips confusus 
Ips dublicatus 
Ips grandicollis 
Ips lecontei 
Ips paraconfusus  
Ips plastographus 
Ips pini 
Iridomyrmex humilis 
Jacobiasca lybica 
Limonius californicus 
Liriomyza sativae 
Listronotus bonariensis 
Maconellicoccus hirsutus 
Malacosoma americanum 
Malacosoma disstria 
Margarodes prieskaensis 
Margarodes vitis 
Margarodes vredendalensis 
Matsucoccus feytaudi 
Melanotus communis 
3Monochamus spp. 
4Myndus crudus 
Naupactus leucoloma 
Nipaecoccus vastator 
Numonia pyrivorella 
Opogona sacchari 
Orgyia pseudotsugata 
Parasaissetia nigra 
Pardalaspis cyanescens 
Pardalaspis quinaria 
Paysandisia archon 
Pissodes nemorensis 
Pissodes strobi 
Pissodes terminalis 
Popillia japonica 
Premnotrypes spp. 
Pristiphora abietina  
5Pseudopityophthorus minutissimus 
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5Pseudopityophthorus pruinosus 
Rhagoletis cingulata    
Rhagoletis completa 
Rhagoletis fausta 
Rhagoletis indifferens 
Rhagoletis mendax 
Rhagoletis pomonella 
Rhagoletis suavis 
Rhagoletis ribicola  
Rhizoecus hibisci 
Rhynchophorus palmarum 
6Scaphoideus luteolus 
7Scaphoideus titanus 
8Scaphytopius acutus  
Scirtothrips aurantii 
Scirtothrips citri 
Scirtothrips dorsalis 
Scolytus mortawitzi 
Spodoptera eridania  
Spodoptera frugiperda 
Spodoptera litura 
Sternochetus mangiferae 
Tetropium gracilicorne 
Thrips palmi 
9Toxoptera citricida 
2Trioza erythreae 
Unaspis citri 
Unaspis yanonensis 
Xylotrechus altaicus 
 
Кліщі 
10Brevipalpus californicus 
Oligonychus perditus 
 
Нематоди 
Heterodera glycines 
Hirschmanniella spp. 
Longidorus diadecturus 
Nacobbus aberrans 
Xiphinema americanum 
Xiphinema bricolense  
Xiphinema californicum 
Xiphinema rivesi 
 
Прокаріоти (бактерії та фітоплазми) 
Elm phloem necrosis phytoplasma 
Peach rosette phytoplasma 
Peach X-disease phytoplasma  
Peach yellows phytoplasma  
Strawberry witches’ broom phytoplasma 
Xylella fastidiosa 
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Гриби  
Apiosporina morbosa    
Chrysomyxa arctostaphyli  
Ceratocystis fagacearum  
Ceratocystis fimbriata f.sp. platani  
Cronartium spp.  
Endocronartium harknessii 
Glomerella gossypii  
Guignardia citricarpa  
Guignardia laricina  
Hypoxylon mammatum 
Melampsora farlowii  
Melampsora medusa 
Monilinia fructicola 
Mycosphaerella larici-leptolepis  
Mycosphaerella populorum  
Phellinus weirii 
Phoma andigena 
Phoma exiqua var. foveata 
Phyllosticta solitaria 
Phymatotrichopsis omnivora 
Phytophthora fragariae  
Phytophthora ramorum 
Septoria lycopersici var. malagutii 
Thecaphora solani 
Tilletia indica 
Venturia nashicola 
 
Віруси, вірусоподібні організми та віроїди 
Andean potato latent tymovirus  
Andean potato mottle comovirus  
Arracacha B nepovirus 
Barley stripe mosaic hordeivirus  
Bean golden mosaic begomovirus 
Blueberry scorch carlavirus  
Cowpea mild mottle carlavirus  
Euphorbia mosaic begomovirus  
Impatiens necrotic spot tospovirus 
Lettuce infectious yellows crinivirus  
Pepper mild tigré begomovirus  
Potato black ringspot nepovirus  
Potato T trichovirus  
Potato V potyvirus (ізоляти неєвропейського походження) 
Potato yellow dwarf nuchleorhabdovirus  
Potato yellow vein crinivirus  
Potato yellowing alfamovirus 
Squash leaf curl begomovirus  
Tobacco ringspot nepovirus  
Tomato mottle begomovirus  
Watermelon silver mottle tospovirus 
Viruses of Cydonia Mill. (айва), Malus Mill (яблуко), Fragaria L. (полуниця), Prunus L. (фрукти з 
твердими кісточками), Pyrus L.(груша), Ribes L.(смородина), Rubus L. (малина) та Vitis L. (виноград), 
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Зазначені нижче:  
a)American plum line pattern ilarvirus  
b)Blueberry leaf mottle nepovirus 
c)Cherry necrotic rusty mottle disease  
ç)Cherry rasp leaf cheravirus 
d)Peach latent mosaic pelamoviroid   
e)Peach mosaic trichovirus 
f)Peach rosette mosaic nepovirus  
g)Raspberry leaf curl nepovirus  
ğ)Strawberry latent C rhabdovirus  
h)Strawberry vein banding caulimovirus  
ı) Неєвропейські віруси та вірусоподібні організми Cydonia Mill. (айва), Malus Mill (яблуко), Fragaria 
L. (полуниця), Prunus L. (фрукти з твердими кісточками), Pyrus L.(груша), Ribes L.(смородина), 
Rubus L. (малина) та Vitis L. (виноград),  
 
Дикорослі трави 
Arceuthobium spp.  
Eichhornia crassipes  
1 Вектор Xylella fastidiosa 
2 Вектор Liberobacter africanum та L. asiaticum (Citrus greening bacterium) 
3 Вектор Bursaphelenchus xylophilus 
4 Вектор Palm lethal yellowing phytoplasma 
5 Вектор Ceratocystis fagacearum 
6 Вектор Elm phloem necrosis phytoplasma 
7 Вектор Grapevine flavescence doree 
8 phytoplasma vector 
9 Citrus tristeza virus vector 
10 Вектор Citrus leprosis rhabdovirus 
  
B- ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ, КІЛЬКІСТЬ ЯКИХ ОБМЕЖЕНА НА ТЕРИТОРІЇ ТУРЕЧЧИНИ, ЯКІ 
СТАНОВЛЯТЬ ПРЕДМЕТ КАРАНТИНУ І ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ ІМПОРТУ 
 
Комахи 
Bemisia tabaci  
Cacoecimorpha pronubana 
Ceratitis capitata 
Chrysomphalus aonidum 
Dendroctonus micans 
Frankliniella occidentalis 
Helicoverpa armigera 
Ips acuminatus 
Ips curvidens 
Ips sexdentatus 
Ips typographus 
Liriomyza bryoniae 
Liriomyza huidobrensis 
Liriomyza trifolii 
Lopholeucaspis japonica 
Lymantria monacha 
Pammene fasciana 
Pissodes castaneus 
Quadraspidiotus perniciosus 
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Spodoptera littoralis  
Tuta absoluta 
 
Кліщі 
Eutetranychus orientalis 
Phytonemus pallidus 
 
Нематоди 
Aphelenchoides besseyi 
Aphelenchoides fragariae 
Globodera pallida 
Globodera rostochiensis 
Heterodera fici  
Meloidogyne spp.  
  
Прокаріоти (бактерії та фітоплазми) 
Apple proliferation phytoplasma 
Apricot chlorotic leafroll phytoplasma 
Pear decline phytoplasma 
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus  
Ralstonia solanacearum 
 
Гриби  
Alternaria mali   
Discula spp. 
Elsinoe spp.  
Gymnosporangium spp. 
Phoma tracheiphila 
Synchytrium endobioticum  
 
Віруси, вірусоподібні організми та віроїди 
Apple mosaic ilarvirus 
Beet necrotic yellow vein benyvirus  
Citrus ringspot virus 
Tomato ringspot nepovirus 
Pepino mosaic potexvirus  
Potato spindle tuber pospiviroid 
 
ДОДАТОК-2 

ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ, ЯКІ Є ПІДКАРАНТИННИМИ І ЯКІ ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ ІМПОРТУ У 
ВИПАДКУ ЇХНЬОГО ВИЯВЛЕННЯ НА ДЕЯКИХ РОСЛИНАХ АБО РОСЛИННІЙ ПРОДУКЦІЇ  

 
A-ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ, ДАНИХ ПРО НАЯВНІСТЬ ЯКИХ НА ТЕРИТОРІЇ ТУРЕЧЧИНИ НЕМАЄ  І 
ЯКІ Є ПІДКАРАНТИННИМИ  
 
Комахи 
 

ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ ЗАРАЖЕНИЙ МАТЕРІАЛ 

Aschistonyx eppoi Рослини Juniperus L., окрім плодів та насіння,  
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Agrilus planipennis Рослини, призначені для посадки, крім рослин у тканинних 
культурах та насіння, деревини та кори, Fraxinus L., Juglans 
mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia 
Jacq. та Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., що походять з 
Канади, Китаю, Японії, Монголії, Корейської Республіки, Росії, 
Тайваню та США 

Aleurocanthus spp. Рослини Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та їхні 
гібриди, окрім плодів та насіння  

Carposina niponensis  
 

Рослини Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. та Pyrus L. 

Dryocosmus kuriphilus  Рослини Castanea Mill., призначені для посадки, окрім насіння 
та плодів 

Enarmonia prunivora Рослини Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. та Rosa 
L., призначені для посадки, окрім насіння, і плоди Malus Mill. та 
Prunus L. 

Epitrix similaris 
 

бульби Solanum tuberosum L. (картопля), в якості насіння та 
продукту харчування  

Hishomonus phycitis 
Рослини Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та їхні 
гібриди, окрім плодів та насіння   

Rhopalomyia chrysanthemi 
Рослини та зрізані квіти Chrysanthemum spp., призначені для 
посадки, окрім насіння  

Tecia solanivora Solanum tuberosum , бульби 

 
Кліщі 
 

Aculops fuchsiae 
 

Рослини Fuchsia L., призначені для посадки, окрім насіння 

Eotetranychus lewisi 
Рослини Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. та їхні гібриди, 
окрім плодів та насіння 

Нематоди 

ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ ЗАРАЖЕНИЙ МАТЕРІАЛ 

Bursaphelenchus xylophilus 
 

Рослини Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus 
L., Pseudotsuga Carr. ve Tsuga Carr., окрім плодів та насіння, та 
деревина хвойних порід (Coniferales) 

Radopholus citrophilus  

Рослини Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та їхні 
гібриди, окрім плодів та насіння А також, рослини Araceae, 
Maranthaceae, Musaceae, Persea spp. та Strelitziaceae , вкорінені 
або із приєднаною чи прив’язаною середою для вирощування 

Radopholus similis  
Рослини Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Persea spp., 
Strelitziaceae, вкорінені або з прикріпленою чи прив’язаною 
середою для вирощування 
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Прокаріоти (бактерії та фітоплазми) 

ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ ЗАРАЖЕНИЙ МАТЕРІАЛ 

Burkholderia caryophylli 
Рослини Dianthus (гвоздика садова), призначені для посадки, окрім 
насіння 

Citrus variegated chlorosis (штам 
Xylella fastidiosa , специфічний 
для цитрусових сортів)  

Рослини Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та їхні 
гібриди, окрім плодів та насіння 

Clavibacter michiganensis subsp. 
insidiosus 

Насіння Medicago sativa L.(люцерна)  

Curtobacterium flaccumfaciens pv. 
flaccumfaciens 

Насіння Phaseolus spp. (квасоля) та Dolichos  

Erwinia chrysanthemi pv. 
dianthicola 

Рослини  Dianthus (гвоздика), призначені для посадки, окрім 
насіння 

Grapevine flavescense dorée 
phytoplasma 

Рослини Vitis L. (виноград), окрім плодів та насіння 

Liberobacter africanum та L. 
asiaticum  

Рослини Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та їхні 
гібриди, окрім плодів та насіння 

Palm lethal yellowing 
phytoplasma  

Рослини Palmae (пальма), призначені для посадки, окрім 
насіння 

Pantoea stewartii subsp. stewartii Насіння Zea mays L.(кукурудза)  

Peach phony rickettsia (штам 
Xylella fastidiosa , специфічний 
для сортів Prunus ) 

Усі рослини Prunus L., призначені для посадки, 

Pseudomonas syringae pv. persicae 
Рослини Prunus persica (персик) та Prunus persica var. nectarina 
(нектарин), призначені для посадки, окрім насіння 

Pseudomonas syringae pv. pisi 
Насіння Pisum sativum (зелений горошок) та P. sativum var. 
arvense  

Witches’ broom phytoplasma 
Рослини Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та їхні 
гібриди, окрім плодів та насіння 

Xanthomonas arboricola pv. pruni 
Рослини Prunus spp., призначені для посадки, та їхні гібриди, 
окрім насіння 

Xanthomonas axonopodis pv. allii  
Усі рослини Allium spp., включаючи плоди та насіння 
 

Xanthomonas axonopodis (Citrus 
L’da patojen tüm strain’ler) 

Рослини Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та їхні 
гібриди, окрім насіння 

Xanthomonas fragaria 
Рослини Fragaria L.( полуниця), призначені для посадки, окрім 
насіння 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae Насіння Oryza spp. (рис)  

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola Насіння Oryza spp. (рис)  

Xylophilus ampelinus Рослини Vitis L. (виноград), окрім плодів та насіння 

Гриби  

ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ ЗАРАЖЕНИЙ МАТЕРІАЛ 

Anisogramma anomala  Рослини Corylus L. (фундук), призначені для посадки, окрім 
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 насіння, які походять з Канади та Сполучених Штатів Америки  

Atropellis spp.  
Рослини Pinus L., окрім плодів та насіння, відокремлена кора та 
деревина Pinus L. 

Ceratocystis virescens  
Рослини Acer saccharum Marsh., окрім плодів та насіння, 
деревина Acer saccharum Marsh., включаючи деревину, яка не 
зберегла своєї природної округлої поверхні  

Cercoseptoria pini-densiflorae Рослини Pinus L., окрім плодів та насіння, та деревина Pinus L. , 

Ciborinia camelliae  
Рослини Camellia L. (камелія), призначені для посадки, окрім 
насіння 

Claviceps africana Насіння Sorghum  

Diaporthe vaccinii  Рослини Vaccinium spp., призначені для посадки, окрім насіння 

Didymella ligulicola  Рослини Dendranthema spp., призначені для посадки, окрім насіння 

Diplodia macrospora та Diplodia 
zea (=maydis)  

Насіння Zea mays (кукурудза)  

Fusarium oxysporum f.sp. albedinis  Рослини Phoenix spp. окрім плодів та насіння 

Gibberella circinata 
 

Рослини Pinus spp. та Pseudotsuga menziesii, призначені для 
посадки, включаючи насіння та шишки, призначені для 
розмноження 

Guignardia piricola  
Рослини Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. та Pyrus L., окрім 
насіння 

Phaeoramularia angolensis  
 

Рослини Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та їхні 
гібіриди, окрім насіння 

Phialophora cinerescens  
Рослини Dianthus L. (гвоздика), призначені для посадки, окрім 
насіння 

Phialophora gregata  
Насіння Glycine max (L.) Merr. (соєва квасоля), матеріал для 
посіву  

Puccinia pittieriana  Рослини Solanaceae, окрім плодів та насіння 

Scirrhia acicola Рослини Pinus L., окрім плодів та насіння 

Scirrhia pini Рослини Pinus L. призначені для посадки, окрім насіння 

Stegophora ulmea  Рослини Ulmus L. та Zelkova L., призначені для посадки, окрім насіння 

Віруси, вірусоподібні організми та віроїди  

ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ ЗАРАЖЕНИЙ МАТЕРІАЛ 

Banana bunchy top nanovirus Репродукційний матеріал рослин Musa spp. (банан), окрім насіння 

Beet curly top curtovirus 
Рослини Beta vulgaris L. (буряк), призначені для посадки, окрім 
насіння 

Black raspberry latent ilarvirus Рослини Rubus L. (малина), призначені для посадки 

Chrysanthemum stem necrosis 
tospovirus 

Рослини Dendranthema (DC.) Des Moul. Lycopersicon lycopersicum (L.), 
призначені для посадки, окрім плодів та насіння 

Chrysanthemum stunt  
pospiviroid 

Рослини Dendranthema spp.,  призначені для посадки, окрім насіння 

Citrus blight disease 
Рослини Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та їхні 
гібриди, окрім плодів та насіння 

Citrus leprosis  
rhabdovirus 

Рослини Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та їхні 
гібриди, окрім плодів та насіння 

Citrus mosaic badnavirus 
Рослини Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та їхні 
гібриди, окрім плодів та насіння 
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Citrus tatter leaf capillovirus 
Рослини Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та їхні 
гібриди, окрім плодів та насіння 

Coconut cadang cadang 
cocadviroid  

Рослини Palmae (пальма), призначені для посадки, окрім 
насіння, які походять з не європейських країн 

Little cherry closterovirus  

Рослини Prunus avium L. (черешня), Prunus cerasus L (вишня), 
Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch, 
Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus 
subhirtella Miq., Prunus yedoensis  Matsum. та їхні гібриди, 
призначені для посадки, окрім насіння 

Potato mop top pomovirus 
Рослини Solanum tuberosum L (картопля), призначені для 
посадки, окрім насіння 

Tobacco rattle tobravirus 
Рослини Solanum tuberosum L. (картопля) та Nicotiana spp. 
(тютюн), призначені для посадки, окрім насіння 

Tobacco streak ilarvirus 
Рослини Nicotiana tabacum (тютюн) та насіння Phaseolus 
vulgaris (квасоля), призначені для посадки, окрім насіння 

 
B- ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ, КІЛЬКІСТЬ ЯКИХ ОБМЕЖЕНА НА ТЕРИТОРІЇ ТУРЕЧЧИНИ ТА ЯКІ  Є 
ПІДКАРАНТИННИМИ 

Комахи 

ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ ЗАРАЖЕНИЙ МАТЕРІАЛ 

Aoinidiella citrina 
Рослини Citrus L. (цитрус), Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та 
їхні гібриди, окрім плодів та насіння 

Balaninus glandium  Плоди Quercus (дуб)  

Circulifer haematoceps 
Рослини Citrus L. (цитрус), Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та 
їхні гібриди, окрім плодів та насіння 

Circulifer tenellus 
Рослини Citrus L. (цитрус), Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та 
їхні гібриди, окрім плодів та насіння 

Merodon equestris Декоративні квіти з цибулинами та цибулини квітів 

Pectinophora gossypiella  Насіння Gossypium spp. (бавовна)  

Phthorimaea operculella 
Solanum tuberosum   (картопля), в якості насіння та продукту 
харчування 

Rhynchophorus ferrugineus 

Належить до родини пальмових (Arecaceae);  
Areca catechu (бетелева пальма), 
Arecastrum romanzoffianum 
Arenga pinnata,  
Borassus flabellifer,  
Brahea armata, 
Butia capitata, 
Calamus merillii, 
Caryota maxima (Гігантська гірська пальма "риб'ячий хвіст"),  
C. cumingii,  
Cocos nucifera (Кокосова пальма),   
Corypha gebang, (Syn.:C. elata, C. utan), 
Elaeis guineensis (Африканська масляна пальма), 
Howea forsteriana, 
Jubea chilensis, 
Livistonia australis 
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Livistona decipiens (Syn.:Livistona decora) (Парасолькова пальма), 
Metroxylon sagu, 
Oreodoxa regia (Syn:Roystonea regia) (Королівська пальма), 
Phoenix canariensis (Канарська фінікова пальма), 
P. dactylifera (Фінікова пальма), 
P. sylvestris (Індійська фінікова пальма), 
Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal palmetto, Cabbage palmetto), 
Trachycarpus fortunei (Syn.:Chamaerops excelsa) (Трахикарпус), 
Washingtonia spp., 
Chamaerops humilis,  
Рослини Phoenix theophrasti  
та родини Agavaceae (Агавові)  
Рослини Agave americana, призначені для посадки, діаметр 
основи рослин для посадки становить понад 5 см, окрім плодів 
та насіння  

Virachola isocrates Плоди Punica granatum (гранат)  

Viteus vitifolii 
Tohum hariç, dikim amaçlı Рослини Vitis (виноград), призначені 
для посадки, окрім насіння 

Нематоди 

ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ ЗАРАЖЕНИЙ МАТЕРІАЛ 

Ditylenchus destructor  Цибулини квітів та клубені Solanum tuberosum (картопля)  

Ditylenchus dipsaci  

Насіння та цибулини Allium ascalonicum L., Allium cepa L. та 
Allium schoenoprasum L., призначені для посадки, і рослини 
Allium porrum L., призначені для посадки, цибулини та 
клубнецибулини Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus 
Weston «Golden Yellow», Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) 
Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., 
Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., призначені 
для посадки, і насіння Medicago sativa L. (люцерна)  

Rotylenchulus reniformis 
Сорти плодів насіннячкових та рослини Prunus (плоди з 
твердими кісточками), призначені для посадки, окрім плодів 
та насіння  

Прокаріоти (бактерії та фітоплазми) 

ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ ЗАРАЖЕНИЙ МАТЕРІАЛ 

Acidovorax avenae subsp. citrulli 
Насіння, плоди та сіянці Citrullus lanatus (кавун), Cucumis melo 
(диня), C. sativus (огірок) та Cucurbita spp.  

Agrobacterium vitis Рослини Vitis (виноград), окрім плодів та насіння  

Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis 

Рослини Lycopersicon esculentum Mill. (помідор), призначені для 
посадки 

Erwinia amylovora  

Рослини Amelanchier Med.,Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., 
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Photinia davidiana 
(Dcne.) Cardot,Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. 
та Sorbus L., , призначені для посадки, окрім насіння 

Phytoplasma solani Рослини родини Solanaceae, призначені для посадки, окрім насіння 

Spiroplasma citri 
Рослини Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та їхні 
гібриди, окрім плодів та насіння 
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Xanthomonas arboricola pv. 
corylina 

Рослини Corylus avellana (фундук), C. colurna, C. maxima та C. 
pontica, , включаючи плоди та насіння 

Xanthomonas axonopodis pv. 
dieffenbachiae 

Рослини Anthurium spp., Dieffenbachia maculata, Philodendron 
scandens та Syngonium podophyllum, , призначені для посадки 

Xanthomonas axonopodis pv. 
phaseoli 

Насіння Phaseolus L. (квасоля)  

Xanthomonas translucens pv. 
translucens 

Насіння посівного матеріалу Triticum spp.(пшениця), Hordeum 
vulgare (ячмінь), Secale cereale (жито) та Triticum x Secale 
(тритікале)  

Xanthomonas vesicatoria 
Рослини Lycopersicon esculentum Mill. (помідор) та Capsicum spp. 
(перець), призначені для посадки 

Гриби 

ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ ЗАРАЖЕНИЙ МАТЕРІАЛ 

Cryphonectria parasitica 
Рослини Quercus L. (дуб) та Castanea Mill.(каштан), призначені 
для посадки, окрім насіння 

Plasmopara halstedii Насіння Helianthus annuus (соняшник)  

Puccinia horiana 
Рослини та живі квіти Dendranthema spp., , призначені для 
посадки, окрім насіння 

Sclerotium cepivorum 
Рослини та цибуля-шалот Allium spp. (Allium cepa – включаючи 
їстівні цибулини)  

Verticillium albo-atrum 
Рослини Humulus lupulus L. (хміль звичайний), призначені для 
посадки, окрім насіння, Насіння Medicago sativa L. (люцерна)  

Verticillium dahliae  
Рослини Humulus lupulus L. (хміль звичайний), призначені для 
посадки, окрім насіння, Насіння  Medicago sativa L. (люцерна) 
tohumları 

Віруси, вірусоподібні організми та віроїди 

ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ ЗАРАЖЕНИЙ МАТЕРІАЛ 

Arabis mosaic nepovirus 
Рослини Fragaria L. (полуниця), Rubus L. (малина) та Vitis L. 
(виноград), призначені для посадки, окрім насіння 

Beet leaf curl rhabdovirus  
Рослини Beta vulgaris L. (буряк), призначені для посадки, окрім 
насіння 

Cherry leaf roll nepovirus 
Рослини Rubus L. (малина), Olea spp. (олива), Prunus L. (плоди з 
твердими кісточками) та Ulmus L. (в'яз), призначені для посадки, 

Citrus tristeza closterovirus 
Рослини Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та їхні гібриди, 
окрім плодів та насіння 

Citrus vein enation virus 
Рослини Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus та їхні гібриди, окрім 
плодів та насіння 

Grapevine fanleaf nepovirus Репродукційнийматеріал рослин VitisL.  (виноград), окрім насіння 

Grapevine leafroll associated 
closterovirus  

Репродукційнийматеріал рослин VitisL.  (виноград), окрім насіння 

Plum pox potyvirus  
Рослини Pinus L. (плоди з твердими кісточками), призначені 
для посадки, окрім насіння 

Potato A potyvirus 
Рослини Solanum tuberosum L. (картопля), призначені для 
посадки, окрім насіння 

Potato leafroll luteovirus 
Рослини Solanum tuberosum L. (картопля), призначені для 
посадки, окрім насіння 
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Potato M carlavirus 
Рослини Solanum tuberosum L. (картопля), призначені для 
посадки, окрім насіння 

Potato X potexvirus 
Рослини Solanum tuberosum L. (картопля), призначені для 
посадки, окрім насіння 

Potato Y potyvirus (включаючи 
Yo, Yn, Yntn та Yc) 

Рослини Solanum tuberosum L. (картопля), призначені для 
посадки, окрім насіння 

Prune dwarf ilarvirus 
Рослини Prunus L. (плоди з твердими кісточками), призначені 
для посадки 

Prunus necrotic ringspot ilarvirus  
Рослини Rubus L. (малина), Prunus L. (плоди з твердими 
кісточками) та Rosa spp. (роза), призначені для посадки 

Raspberry ringspot nepovirus 
Рослини Rubus L. (малина) та Fragaria L. (полуниця), 
призначені для посадки 

Satsuma dwarf nepovirus  
Рослини Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та їхні 
гібриди, окрім плодів та насіння 

Strawberry crinkle 
cytorhabdovirus  

Рослини Fragaria L. (полуниця), призначені для посадки, окрім 
насіння 

Strawberry mild yellow edge potex 
virus  

Рослини Fragaria L. (полуниця), призначені для посадки, окрім 
насіння 

Strawberry latent ringspot 
nepovirus  

Рослини Rubus L. (малина) та Fragaria L. (полуниця), 
призначені для посадки 

Tomato black ring nepovirus  
Рослини Rubus L. (малина), Fragaria (полуниця) та Vitis 
(виноград), призначені для посадки 

Tomato spotted wilt tospovirus  

Репродукційнийматеріал рослин Apium graveolens L. (селера), 
Capsicum annuum L. (перець), Cucumis melo L. (диня), 
Dendranthema (DC.) Des Moul., Impatiens, Lactuca sativa L. (салат-
латук), Lycopersicon esculentum Mill., (помідор), Nicotiana 
tabacum L. (тютюн), Solanum melongena L. (баклажан) та 
Solanum tuberosum L. (помідор), окрім насіння 

Tomato yellow leaf curl 
begomovirus  

Репродукційнийматеріал рослин Lycopersicon esculentum Mill. 
(помідор), окрім насіння 

 
ДОДАТОК – 3  
РОСЛИНИ, РОСЛИННА ПРОДУКЦІЯ ТА СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ, ВВЕЗЕННЯ ЯКИХ 
ЗАБОРОНЕНО  
За винятком рослин з ґрунтом та торф'яною середою для вирощування, визначених у розділі 
"Спеціальні вимоги" Додатку-4;    
Сільськогосподарське призначення:  

РОСЛИНИ ТА РОСЛИННА ПРОДУКЦІЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ 
Ґрунт  Усі країни 
Трав'яний покрив  Усі країни 
Природні добрива  Усі країни 
Листя Усі країни 
Стебла та солома Усі країни 
Бавовна-сирець Усі країни 
Деревина Coniferales (як паливо) Усі країни 
Відокремлена кора Castanea Mill., Quercus L., Acer saccharum, 
Populus L.  

Усі країни 

Належить до родини пальмових (Arecaceae);  
Areca catechu (бетелева пальма), 
Arecastrum romanzoffianum, 

Єгипет, Іспанія, Італія, Франція, 
Греція, Бахрейн, Бангладеш, 
Камбоджа, Китай, Індія, 
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Arenga pinnata,  
Borassus flabellifer, 
Brahea armata, 
Butia capitata, 
Calamus merillii, 
Caryota maxima (Гігантська гірська пальма "риб'ячий хвіст"),  
C. cumingii,  
Cocos nucifera (Кокосова пальма),   
Corypha gebang, (Syn.:C. elata, C. utan), 
Elaeis guineensis (Африканська масляна пальма), 
Howea forsteriana, 
Jubea chilensis, 
Livistonia australis, 
Livistona decipiens (Syn.:Livistona decora) (Парасолькова пальма), 
Metroxylon sagu, 
Oreodoxa regia (Syn:Roystonea regia) (Королівська пальма), 
Phoenix canariensis (Канарська фінікова пальма), 
P. dactylifera (Фінікова пальма), 
P. sylvestris (Індійська фінікова пальма), 
Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal palmetto, Cabbage palmetto), 
Trachycarpus fortunei (Syn.:Chamaerops excelsa) (Трахикарпус), 
Washingtonia spp., 
Chamaerops humilis,  
Рослини Phoenix theophrasti  
та родини Agavaceae (Агавові)  
Рослини Agave americana, призначені для посадки, діаметр 
основи рослин для посадки становить понад 5 см, окрім плодів 
та насіння 

Індонезія, Іран, Ірак, Ізраїль, 
Японія, Йорданія, Кувейт, Лаос, 
Малайзія,  М'янма, Оман, 
Пакистан, Філіппіни, Катар, 
Саудівська Аравія, Сінгапур, 
Шрі-Ланка, Сирія, Тайвань, 
Таїланд, Об’єднані Арабські 
Емірати, В’єтнам, Австралія, 
Папуа Нова Гвінея, Самоа, 
Соломонові острови 
 

 
ДОДАТОК -4 
 
СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ДЛЯ ІМПОРТУ РОСЛИН ТА РОСЛИННОЇ ПРОДУКЦІЇ  
 

Рослини, рослинна продукція та 
інші речовини 

Спеціальні вимоги 

1) Продукція голонасінних лісових рослин (Coniferales – Хвойні)                                                                                                                    

1.1.   
Деревина хвойних рослин 
(Coniferales), окрім Thuja L., яка 
за своєю формою не 
представляє:  
– уламки, частини, тирсу, 
стружки, відходи деревини та 
обрізки, одержані повністю 
або частково з цих хвойних 
дерев, 
– пакувальний дерев’яний 
матеріал, у вигляді ящиків для 
пакування, коробок, клітей, 
барабанів та аналогічних 
упаковок, піддонів, ящикових 

 Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що деревина 
 
a) є вільною від кори і не містить отворів, 
спричинених личинками Monochamus spp larvae., які 
визначені для цієї цілі як отвори більші за 3 мм у 
діаметрі,   
 
та 
b) пройшла відповідну термічну обробку з 
досягненням мінімальної внутрішньої температури 
56 °C протягом не менше 30 хвилин; на доказ цього 
на деревині проставлено маркування у вигляді 
позначення ‘HT’,  
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піддонів та інших вантажних 
підмостків, піддонних 
обичайок, що фактично 
використовуються у 
транспортуванні об’єктів усіх 
видів, 
– деревину, що 
використовується для 
закріплення клином або 
підтримки не дерев’яного 
вантажу, 
– деревину Libocedrus 
decurrens Torr., якщо існує 
доказ, що деревина була 
перероблена або вироблена 
для олівців з використанням 
термічної обробки з 
досягненням мінімальної 
температури у 82°C протягом 
семи-восьмиденного періоду, 
– деревину для волокон, 
уламок та паперу з 
діаметром центрального 
стовбура менше за 12 см 
– але включаючи деревину, 
що не зберегла свою природну 
округлу поверхню, походить з 
Канади, Китаю, Японії, 
Республіки Корея, Мексики, 
Тайваню, США та Португалії, 
де відомі випадки існування 
Bursaphelenchus xylophilus . 

або 
c) пройшла відповідну процедуру фумігації; на доказ 
цього фітосанітарний сертифікат повинен містити 
інформацію про активний інгредієнт, мінімальну 
температуру деревини, норму (г/м3) та час обробки 
(у годинах),    
або 
 d) пройшла процедуру відповідного  просочування 
під тиском ухваленим хімічним продуктом; на доказ 
цього фітосанітарний сертифікат повинен містити 
інформацію про активний інгредієнт, рівень тиску (у 
фунтах на квадратний дюйм або кПа) та 
концентрації (%),     
або  
e) пройшла процедуру висушування в печі до 
одержання рівня вмісту вологості нижче 20%, 
вираженого як відсоток сухої речовини, досягнутий 
завдяки відповідному режиму часу/температури; на 
доказ цього на деревині має бути проставлене 
маркування ‘kiln dried’ (пройдена сушка в печі) або 
‘K.D.’, або будь-яке інше визнане в міжнародній 
практиці позначення.      
 

 1,2.   Деревина хвойних рослин 
(Coniferales), окрім Thuja L., яка 
за своєю формою представляє:   

– а) уламки, частини, тирсу, 
стружки, відходи деревини та 
обрізки, одержані повністю або 
частково з цих хвойних дерев, 

– походить з Канади, Китаю, 
Японії, Республіки Корея, 
Мексики, Тайваню, США та 
Португалії, де відомі випадки 
існування Bursaphelenchus 
xylophilus . 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що деревина 

а) пройшла відповідну термічну обробку з 
досягненням мінімальної внутрішньої температури 
56 °C протягом не менше 30 хвилин;   

або 

 b) пройшла відповідну процедуру фумігації; на 
доказ цього фітосанітарний сертифікат повинен 
містити інформацію про активний інгредієнт, 
мінімальну температуру деревини, норму (г/м3) та 
час обробки (у годинах), 

1.3 
Деревина хвойних рослин 
(Coniferales), окрім Thuja L., яка 
за своєю формою представляє:  
    а) деревину для волокон, 
уламок та паперу з діаметром 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що деревина 
a) не містить отворів, спричинених личинками 
Monochamus spp larvae., які визначені для цієї цілі як 
отвори більші за 3 мм у діаметрі, 
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центрального стовбура 
менше за 12 см,       
походить з Канади, Китаю, 
Японії, Республіки Корея, 
Мексики, Тайваню, США та 
Португалії, де відомі випадки 
існування Bursaphelenchus 
xylophilus . 

та 
b) пройшла відповідну термічну обробку з 
досягненням мінімальної внутрішньої температури 
56 °C протягом не менше 30 хвилин; на доказ цього 
на деревині проставлено маркування у вигляді 
позначення ‘HT’, 
або 
c) пройшла відповідну процедуру фумігації; на доказ 
цього фітосанітарний сертифікат повинен містити 
інформацію про активний інгредієнт, мінімальну 
температуру деревини, норму (г/м3) та час обробки 
(у годинах), 
або 
d) пройшла процедуру відповідного  просочування 
під тиском ухваленим хімічним продуктом; на доказ 
цього фітосанітарний сертифікат повинен містити 
інформацію про активний інгредієнт, рівень тиску (у 
фунтах на квадратний дюйм або кПа) та 
концентрації (%), 
або 
e) пройшла процедуру висушування в печі до 
одержання рівня вмісту вологості нижче 20 %, 
вираженого як відсоток сухої речовини, досягнутий 
завдяки відповідному режиму часу/температури; на 
доказ цього на деревині має бути проставлене 
маркування ‘kiln dried’ (пройдена сушка в печі) або 
‘K.D.’, або будь-яке інше визнане в міжнародній 
практиці позначення. 
 

1.4.   
Деревина Thuja L., що за своєю 
формою не представляє: 
– уламки, частини, тирсу, 
стружки, відходи деревини та 
обрізки, 
– пакувальний дерев’яний 
матеріал, у вигляді ящиків для 
пакування, коробок, клітей, 
барабанів та аналогічних 
упаковок, піддонів, ящикових 
піддонів та інших вантажних 
підмостків, піддонних 
обичайок, що фактично 
використовуються у 
транспортуванні об’єктів усіх 
видів, 
– деревину, що 
використовується для 
закріплення клином або 
підтримки не дерев’яного 
вантажу, 
походить з Канади, Китаю, 
Японії, Республіки Корея, 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що деревина 
a) є вільною від кори,  
або 
b) пройшла процедуру висушування в печі до 
одержання рівня вмісту вологості нижче 20 %, 
вираженого як відсоток сухої речовини, досягнутий 
завдяки відповідному режиму часу/температури; на 
доказ цього на деревині має бути проставлене 
маркування ‘kiln dried’ (пройдена сушка в печі) або 
‘K.D.’, або будь-яке інше визнане в міжнародній 
практиці позначення. 
або  
c) пройшла відповідну термічну обробку з 
досягненням мінімальної внутрішньої температури 
56 °C протягом не менше 30 хвилин; на доказ цього 
на деревині проставлено маркування у вигляді 
позначення ‘HT’, 
або 
d) пройшла відповідну процедуру фумігації; на доказ 
цього фітосанітарний сертифікат повинен містити 
інформацію про активний інгредієнт, мінімальну 
температуру деревини, норму (г/м3) та час обробки 
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Мексики, Тайваню, США та 
Португалії, де відомі випадки 
існування Bursaphelenchus 
xylophilus . 
 

(у годинах), 
або 
e) пройшла процедуру відповідного  просочування 
під тиском ухваленим хімічним продуктом; на доказ 
цього фітосанітарний сертифікат повинен містити 
інформацію про активний інгредієнт, рівень тиску (у 
фунтах на квадратний дюйм або кПа) та 
концентрації (%),  

 1.5.   Деревина Thuja L., що за своєю 
формою представляє:  

– уламки, частини, тирсу, 
стружки, відходи деревини та 
обрізки, 

походить з Канади, Китаю, 
Японії, Республіки Корея, 
Мексики, Тайваню, США та 
Португалії, де відомі випадки 
існування Bursaphelenchus 
xylophilus . 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що деревина 
а) була вироблена з окорованої округлої деревини, 
або 
b) пройшла висушування в печі до вмісту вологості 
нижче 20 %, вираженого як відсоток сухої речовини, 
досягнутого завдяки відповідному режиму 
часу/температури, 
або 
c) пройшла відповідну процедуру фумігації; на доказ 
цього фітосанітарний сертифікат повинен містити 
інформацію про активний інгредієнт, мінімальну 
температуру деревини, норму (г/м3) та час обробки 
(у годинах), 
або 
d) пройшла відповідну термічну обробку для 
досягнення мінімальної внутрішньої температури 
56 °C протягом, принаймні, 30 хвилин. 

1.6.   
Деревина хвойних рослин  
(Coniferales),  що за своєю 
формою не представляє:  
–   уламки, частини, тирсу, 
стружки, відходи деревини та 
обрізки, одержані повністю або 
частково з цих хвойних дерев, 
– пакувальний дерев’яний 
матеріал, у вигляді ящиків для 
пакування, коробок, клітей, 
барабанів та аналогічних 
упаковок, піддонів, ящикових 
піддонів та інших вантажних 
підмостків, піддонних 
обичайок, що фактично 
використовуються у 
транспортуванні об’єктів усіх 
видів, 
– деревину, що 
використовується для 
закріплення клином або 
підтримки не дерев’яного 
вантажу, 
– деревину для волокон, 
уламок та паперу з 
діаметром центрального 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що деревина 
a) є вільною від кори і не містить отворів, 
спричинених личинками Monochamus spp larvae., які 
визначені для цієї цілі як отвори більші за 3 мм у 
діаметрі, 
та 
походить з регіонів, відомих як вільні від: 
b) Monochamus spp., Pissodes nemorensis, P. strobi, P. 
terminalis, P. castaneus та Scolytus morawitzi ; регіон 
має бути зазначений у фітосанітарному сертифікаті,  
або 
с) пройшла процедуру висушування в печі до 
одержання рівня вмісту вологості нижче 20 %, 
вираженого як відсоток сухої речовини, досягнутий 
завдяки відповідному режиму часу/температури; на 
доказ цього на деревині має бути проставлене 
маркування ‘kiln dried’ (пройдена сушка в печі) або 
‘K.D.’, або будь-яке інше визнане в міжнародній 
практиці позначення, 
або 
d) пройшла відповідну термічну обробку з 
досягненням мінімальної внутрішньої температури 
56 °C протягом не менше 30 хвилин; на доказ цього 
на деревині проставлено маркування у вигляді 
позначення ‘HT’, 
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стовбура менше за 12 см, 
– але включаючи деревину,  що 

не зберегла свою природну 
округлу поверхню, походить з 
Росії, Казахстану та України.. 

 

або 
e) пройшла відповідну процедуру фумігації; на доказ 
цього фітосанітарний сертифікат повинен містити 
інформацію про активний інгредієнт, мінімальну 
температуру деревини, норму (г/м3) та час обробки 
(у годинах), 
або 
f) пройшла процедуру відповідного  просочування 
під тиском ухваленим хімічним продуктом; на доказ 
цього фітосанітарний сертифікат повинен містити 
інформацію про активний інгредієнт, рівень тиску (у 
фунтах на квадратний дюйм або кПа) та 
концентрації (%), 

 1.7.   
Деревина хвойних рослин  
(Coniferales),  що за своєю 
формою не представляє:  
– уламки, частини, тирсу, 
стружки, відходи деревини та 
обрізки, одержані повністю 
або частково з цих хвойних 
дерев, 
– пакувальний дерев’яний 
матеріал, у вигляді ящиків для 
пакування, коробок, клітей, 
барабанів та аналогічних 
упаковок, піддонів, ящикових 
піддонів та інших вантажних 
підмостків, піддонних 
обичайок, що фактично 
використовуються у 
транспортуванні об’єктів усіх 
видів, 
– деревину, що 
використовується для 
закріплення клином або 
підтримки не дерев’яного 
вантажу, 

але включаючи деревину, що не 
зберегла свою природну 
округлу поверхню та походить 
з інших країн, окрім: 
Росії, Казахстану та України, 
та Канади, Китаю, Японії, 
Республіки Корея, Мексики, 
Тайваню, США та Португалії, 
де відомі випадки існування 
Bursaphelenchus xylophilus . 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що деревина 
a) є вільною від кори і не містить отворів, 
спричинених личинками Monochamus spp larvae., які 
визначені для цієї цілі як отвори більші за 3 мм у 
діаметрі, 
або 
b) пройшла процедуру висушування в печі до 
одержання рівня вмісту вологості нижче 20 %, 
вираженого як відсоток сухої речовини, досягнутий 
завдяки відповідному режиму часу/температури; на 
доказ цього на деревині має бути проставлене 
маркування ‘kiln dried’ (пройдена сушка в печі) або 
‘K.D.’, або будь-яке інше визнане в міжнародній 
практиці позначення, 
або  
c) пройшла процедуру відповідного  просочування 
під тиском ухваленим хімічним продуктом; на доказ 
цього фітосанітарний сертифікат повинен містити 
інформацію про активний інгредієнт, рівень тиску (у 
фунтах на квадратний дюйм або кПа) та 
концентрації (%), 
або 
d) пройшла відповідну термічну обробку з 
досягненням мінімальної внутрішньої температури 
56 °C протягом не менше 30 хвилин; на доказ цього 
на деревині проставлено маркування у вигляді 
позначення ‘HT’. 
 
 

1.8. 

   

– Деревина у формі уламок, 
частин, тирси, стружки, відходів 
деревини та обрізок, одержаних 
повністю або частково з 
хвойних дерев (Coniferales) та 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що деревина 
походить з регіонів, відомих як вільні від: 
a) Monochamus spp., Pissodes nemorensis, P. strobi, P. 
terminalis, P. castaneus та Scolytus morawitzi ; назва 
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деревина для волокон, 
уламок та паперу з діаметром 
центрального стовбуру 
менше за 12 см,  

– яка походить з  
Росії, Казахстану та України, 
та 
інших країн, окрім Канади, 
Китаю, Японії, Республіки 
Корея, Мексики, Тайваню, 
США та Португалії, де відомі 
випадки існування 
Bursaphelenchus xylophilus . 
 

зони виробництва має бути зазначена у 
фітосанітарному сертифікаті, 
та 
b) деревина для волокна, уламок та паперу, з 
діаметром центрального стовбуру менше за 12 см, є 
вільною від кори, а деревина іншої форми була 
виготовлена за окорованої круглої деревини,    
або 
c)  пройшла висушування в печі до вмісту вологості 
нижче 20 %, вираженого як відсоток сухої речовини, 
досягнутого завдяки відповідному режиму 
часу/температури,   
або 
d) пройшла відповідну процедуру фумігації; на доказ 
цього фітосанітарний сертифікат повинен містити 
інформацію про активний інгредієнт, мінімальну 
температуру деревини, норму (г/м3) та час обробки 
(у годинах), 
або 
e) пройшла відповідну термічну обробку для 
досягнення мінімальної внутрішньої температури 
56 °C протягом, принаймні, 30 хвилин. 

1.9 
Відокремлена кора хвойних 
дерев (Coniferales) 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що деревина 
a)  пройшла відповідну процедуру фумігації; на 
доказ цього фітосанітарний сертифікат повинен 
містити інформацію про активний інгредієнт, 
мінімальну температуру кори, норму (г/м3) та час 
обробки (у годинах), 
або 
b)пройшла відповідну термічну обробку для 
досягнення мінімальної температури у 56 °C 
протягом, принаймні, 30 хвилин. 

2) Продукція з покритонасінних лісних рослин (листопадних та вічнозелених разом із  
широколистяними)    

2.1.   
Деревина Acer saccharum Marsh., 
включаючи деревину, що не 
зберегла свою природну 
округлу поверхню, яка за своєю 
формою не представляє: 
– деревину, призначену для 
виробництва фанери, 
– уламки, частини, тирсу, 
стружки, відходи деревини та 
обрізки, 
що походять з США та Канади. 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що деревина 
a) пройшла процедуру висушування в печі до 
одержання рівня вмісту вологості нижче 20 %, 
вираженого як відсоток сухої речовини, досягнутий 
завдяки відповідному режиму часу/температури; на 
доказ цього на деревині має бути проставлене 
маркування ‘kiln dried’ (пройдена сушка в печі) або 
‘K.D.’, або будь-яке інше визнане в міжнародній 
практиці позначення, 
або 
b) пройшла відповідну процедуру фумігації; на доказ 
цього фітосанітарний сертифікат повинен містити 
інформацію про активний інгредієнт, мінімальну 
температуру деревини, норму (г/м3) та час обробки 
(у годинах), 



 

 

31 

 

2.2.   
Деревина Acer saccharum Marsh., 
призначена для виробництва 
листів фанери і походить з 
США та Канади. 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що деревина походить з регіонів, відомі як 
вільні від Ceratocystis virescens і призначається для 
виробництва листів фанери. 

2.3.   
Деревина Fraxinus L., Juglans 
mandshurica Maxim., Ulmus 
davidiana Planch., Ulmus 
parvifolia Jacq. та Pterocarya 
rhoifolia Siebold & Zucc., яка за 
своєю формою не представляє: 
– уламки, одержані повністю 
або частково з зазначених 
вище дерев,  
– пакувальний дерев’яний 
матеріал, у вигляді ящиків для 
пакування, коробок, клітей, 
барабанів та аналогічних 
упаковок, піддонів, ящикових 
піддонів та інших вантажних 
підмостків, піддонних 
обичайок, що фактично 
використовуються у 
транспортуванні об’єктів усіх 
видів, 
– деревину, що 
використовується для 
закріплення клином або 
підтримки не дерев’яного 
вантажу, 

але включаючи деревину, яка 
не зберегла  своєї природної 
округлої форми, і походить з 
Канади, Китаю, Японії, 
Монголії, Республіки Корея, 
Росії, Тайваню та США 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що деревина 
a) походить з регіонів, вільних від Agrilus planipennis 
Fairmaire відповідно до релевантних стандартів 
ISPM,   
або 
b) обтесана таким чином, щоб повністю видалити її 
округлу поверхню. 
 

2.4.   
Деревина у формі уламок, 
одержаних повністю або 
частково з Fraxinus L., Juglans 
mandshurica Maxim., Ulmus 
davidiana Planch., Ulmus 
parvifolia Jacq. та Pterocarya 
rhoifolia Siebold & Zucc., які 
походять з  Канади, Китаю, 
Японії, Монголії, Республіки 
Корея, Росії, Тайваню та США 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що деревина 
a) походить з регіонів, вільних від Agrilus planipennis 
Fairmaire відповідно до релевантних стандартів 
ISPM,  
або 
b) була оброблена у шматках товщиною та шириною 
не більше за 2,5 см.  

2.5.   
Відокремлена кора Fraxinus L., 
Juglans mandshurica Maxim., 
Ulmus davidiana Planch., Ulmus 
parvifolia Jacq. ve Pterocarya 
rhoifolia Siebold & Zucc., що 
походять з Канади, Китаю, 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що деревина 
a) походить з регіонів, вільних від Agrilus planipennis 
Fairmaire відповідно до релевантних стандартів 
ISPM,  
або 
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Японії, Монголії, Республіки 
Корея, Росії, Тайваню та США. 

b) була оброблена у шматках товщиною та шириною 
не більше за 2,5 см. 

2.6.   
Деревина Quercus L., що за 
своєю формою не представляє:  
– уламки, частини, тирсу, 
стружки, відходи деревини та 
обрізки, 
– бочки, барила, баки, чани та 
інші бондарні вироби та їхні 
частини, з деревини, 
включаючи клепки, якщо є 
документальне свідчення, що 
деревина була вироблена або 
виготовлена з використанням 
термічної обробки для 
досягнення мінімальної 
температури у 176° C 
протягом 20 хвилин, 
але не включаючи деревину, 
що не зберегла свою природу 
округлу поверхню, і походить 
з США. 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що деревина 
a) обтесана таким чином, щоб повністю видалити її 
округлу поверхню, 
або 
b) очищена від кори і що вміст води становить 
менше 20 %, виражених як відсоток сухої речовини,  
або 
c) очищена від кори та дезінфікована шляхом 
відповідної обробки гарячим повітрям або гарячою  
водою,  
або 
d) якщо розпилена  та містить чи не містить 
залишки кори,  пройшла процедуру висушування в 
печі до одержання рівня вмісту вологості нижче 20 
%, вираженого як відсоток сухої речовини, 
досягнутий завдяки відповідному режиму 
часу/температури; на доказ цього на деревині має 
бути проставлене маркування ‘kiln dried’ (пройдена 
сушка в печі) або ‘K.D.’, або будь-яке інше визнане в 
міжнародній практиці позначення. 

2.7.   Деревина Platanus L., за 
винятком деревини у вигляді 
уламок, частин, тирси, відходів 
деревини та обрізків, але 
включаючи деревину, що не 
зберегла свою природну 
округлу поверхню,  і походить 
з США або Вірменії. 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що деревина пройшла процедуру 
висушування в печі до одержання рівня вмісту 
вологості нижче 20 %, вираженого як відсоток сухої 
речовини, досягнутий завдяки відповідному режиму 
часу/температури; на доказ цього на деревині має 
бути проставлене маркування ‘kiln dried’ (пройдена 
сушка в печі) або ‘K.D.’, або будь-яке інше визнане в 
міжнародній практиці позначення. 

2.8.  
Деревина Populus L., за 
винятком деревини у вигляді 
уламок, частин, тирси, відходів 
деревини та обрізків, але 
включаючи деревину, що не 
зберегла свою природну 
округлу поверхню, і походить з 
країн Американського 
континенту. 
  

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що деревина 
a) очищена від кори, 
або 
b) пройшла процедуру висушування в печі до 
одержання рівня вмісту вологості нижче 20 %, 
вираженого як відсоток сухої речовини, досягнутий 
завдяки відповідному режиму часу/температури; на 
доказ цього на деревині має бути проставлене 
маркування ‘kiln dried’ (пройдена сушка в печі) або 
‘K.D.’, або будь-яке інше визнане в міжнародній 
практиці позначення. 

 2.9  
Деревина у формі уламок, 
частин, тирси, відходів 
деревини та обрізків і 
одержана повністю чи частково 
з:  
- Acer saccharum Marsh., що 
походить з США та Канади, 
- Platanus L., що походить з 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що деревина 
а) була вироблена з окорованої округлої деревини, 
або 
b) пройшла висушування в печі до вмісту вологості 
нижче 20 %, вираженого як відсоток сухої речовини, 
досягнутого завдяки відповідному режиму 
часу/температури, 
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США або Вірменії, 
- Populus L., що походить з 
Американського континенту. 
 

або 
c) пройшла відповідну процедуру фумігації; на доказ 
цього фітосанітарний сертифікат повинен містити 
інформацію про активний інгредієнт, мінімальну 
температуру деревини, норму (г/м3) та час обробки 
(у годинах), 
або 
d) пройшла відповідну термічну обробку для 
досягнення мінімальної внутрішньої температури 
56 °C протягом, принаймні, 30 хвилин. 

 2.10  
Деревина у формі уламок, 
частин, тирси, відходів 
деревини та обрізків і 
одержана повністю чи частково 
з Quercus L, що походить з США  
 
 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що деревина 
 a) пройшла висушування в печі до вмісту вологості 
нижче 20 %, вираженого як відсоток сухої речовини, 
досягнутого завдяки відповідному режиму 
часу/температури . 
або 
b) пройшла відповідну процедуру фумігації; на доказ 
цього фітосанітарний сертифікат повинен містити 
інформацію про активний інгредієнт, мінімальну 
температуру деревини, норму (г/м3) та час обробки 
(у годинах), 
або 
c) пройшла відповідну термічну обробку для 
досягнення мінімальної внутрішньої температури 
56 °C протягом, принаймні, 30 хвилин. 

2.11 
Деревина Acer macrophyllum 
Pursh, Aesculus californica 
(Spach) Nutt., Lithocarpus 
densiflorus (Hook.&Arn.) Rehd.,  
Quercus spp. L та Taxus brevifolia 
Nutt.  

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що деревина 
походить з регіонів, відомих як вільні від: 
a) Phytophthora ramorum , а назва регіону має бути 
зазначена у фітосанітарному сертифікаті в розділі 
"місце походження",    
або 
b) була очищена від кори; цей факт офіційно 
перевіряється і тільки після цього фітосанітарний 
сертифікат може бути виданий,    
та 
— обтесана таким чином, щоб повністю видалити її 
округлу поверхню, 
або 
— має рівень вмісту вологи нижче 20%, виражених 

як відсоток сухої речовини, 
або 
— була дезінфікована шляхом ухваленої процедури 
обробки гарячим повітрям або гарячою водою, 
або 
с) якщо розпилена  та містить чи не містить залишки 
кори, пройшла процедуру висушування в печі до 
одержання рівня вмісту вологості нижче 20 %, 
вираженого як відсоток сухої речовини, досягнутий 
завдяки відповідному режиму часу/температури; на 
доказ цього на деревині має бути проставлене 
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маркування ‘kiln dried’ (пройдена сушка в печі) або 
‘K.D.’, або будь-яке інше визнане в міжнародній 
практиці позначення. 

3. 
Пакувальний дерев’яний 
матеріал, у вигляді ящиків для 
пакування, коробок, клітей, 
барабанів та аналогічних 
упаковок, піддонів, ящикових 
піддонів та інших вантажних 
підмостків, піддонних 
обичайок, що фактично 
використовуються у 
транспортуванні об’єктів усіх 
видів, за винятком сирої 
деревини, товщиною 6 мм або 
менше, та переробленої 
деревини, у виробництві якої 
використовувався клей, тепло 
та тиск, або їхнє поєднання. 
 
 

Пакувальний дерев'яний матеріал  повинен бути: 
— вільний від кори за винятком деякої кількості 
окремих частин кори, якщо вони або менше за 3 см 
шириною (незалежно від довжини), або, якщо більші 
за 3 см у ширину, їхня площа не перевищує 50 см2,  
та 
— обробленим за однією з затверджених процедур, 
визначених у Додатку-1 стандарту ISPM–15, 
 та 
— містити маркування, визначене у Додатку-2 
стандарту ISPM–15. 

 4.   
Деревина, що 
використовується для 
закріплення клином або 
підтримки не дерев’яного 
вантажу, включаючи деревину, 
що не зберегла свою природну 
округлу поверхню , за 
винятком сирої деревини, 
товщиною 6 мм або менше, та 
переробленої деревини, у 
виробництві якої 
використовувався клей, тепло 
та тиск, або їхнє поєднання. 
 
 

– Деревина повинна бути: 
 вільною від кори за винятком деякої кількості 
окремих частин кори, якщо вони або менше за 3 см 
шириною (незалежно від довжини), або, якщо більші 
за 3 см у ширину, їхня площа не перевищує 50 см2,  
та 
— обробленою за однією з затверджених процедур, 
визначених у Додатку-1 стандарту ISPM–15, 
та 
— містити маркування, визначене у Додатку-2 
стандарту ISPM–15. 

5. 
Рослини хвойних порід 
(Coniferales), окрім плодів та 
насіння 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що рослини були вирощені у розсадниках під 
офіційним контролем і що місце вирощування є 
вільним від Pissodes nemorensis, P. strobi, P. terminalis 
та P. castaneus. 

6. 
Рослини хвойних порід 
(Coniferales), окрім плодів та 
насіння, висотою понад 3 м 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що рослини були вирощені у розсадниках під 
офіційним контролем і що місце вирощування є 
вільним від Scolytus morawitzi. 

7. 
Рослини Pinus L., призначені 
для посадки, окрім насіння 
 
 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що жодні симптоми Scirrhia acicola або 
Scirrhia pini не спостерігались у місці вирощування 
або у безпосередній близькості з ним від початку 
останнього повного циклу вегетації. 

8. 
Рослини Pinus spp. та Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
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Pseudotsuga menziesii, 
призначені для посадки, 
включаючи насіння та шишки, 
призначені для розмноження 
 
 

про те, що рослини: 
— були вирощені в місцях виробництва, які є 
зареєстрованими і знаходяться під наглядом 
національної організації з захисту рослин країни 
походження  
та 
a) походять з країни свого походження, яка є 
вільною від Gibberella circinata, 
або 
b) були вирощені протягом повного вегетаційного 
циклу в зоні, вільній від Gibberella circinata, яка була 
створена національною організацією з захисту 
рослин в країні походження відповідно до 
релевантного ISPM. Назва вільної від шкідника зони 
зазначається в рубриці "місце походження" 
або 
c) жодні симптоми Gibberella circinata не 
спостерігались під час офіційних перевірок, 
здійснених в місці вирощування протягом 
дволітнього періоду перед експортом, і що вони були 
досліджені безпосередньо перед експортом.   

9. Рослини Abies Mill., Larix Mill., 
Picea A. Dietr., Pinus L. 
Pseudotsuga Carr. та Tsuga Carr., 
призначені для посадки, окрім 
насіння 

Фітосанітарний сертифікат повинен мати заяву про 
те, що рослини були вирощені в розсадниках під 
офіційним контролем і що жодні симптоми 
Melampsora medusae не спостерігались у місці 
виробництва або у безпосередній близькості до 
нього від початку останнього повного циклу 
вегетації. 

10. 
Рослини 
Acer macrophyllum Pursh,  
Acer pseudoplatanus L., 
Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris,  
Adiantum jordanii C. Muell., 
Aesculus californica (Spach) Nutt., 
Aesculus hippocastanum L., 
Arbutus menziesii Pursch.,  
Arbutus unedo L., 
Arctostaphylos spp. Adans, 
Calluna vulgaris (L.) Hull,  
Camellia spp. L.,  
Castanea sativa Mill.,  
Fagus sylvatica L., 
Frangula californica (Eschsch.) 
Gray, 
 Frangula purshiana (DC.) Cooper, 
Fraxinus excelsior L.,  
Griselinia littoralis (Raoul),  
Hamamelis virginiana L.,  
Heteromeles arbutifolia (Lindley) 
M. Roemer, 
Kalmia latifolia L., 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що 
a) рослини походять з регіонів, відомі як вільні від 
Phytophthora ramorum ; назва місця виробництва 
повинна бути вписана в фітосанітарний сертифікат,  
або 
b) офіційно було перевірено, що під час офіційних 
перевірок, здійснюваних від початку останнього 
повного циклу вегетації, та, у разі наявності, та 
лабораторних тестах, зроблених за підозрілими 
ознаками, жодні симптоми Phytophthora ramorum не 
спостерігались, що перед відправленням з рослин 
був взятий та досліджений репрезентативний 
зразок і що рослини були виявлені вільними від 
Phytophthora ramorum. 
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 Laurus nobilis L., 
 Leucothoe spp. D. Don, 
Lithocarpus densiflorus 
(Hook.&Arn.) Rehd., 
 Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. 
ex Torr.&Gray,  
Magnolia spp. L., 
Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex 
DC, Nothofagus oblique (Mirbel) 
Blume,  
Osmanthus heterophyllus (G. Don) 
P. S. 
Green,  
Parrotia persica (DC) C.A. Meyer,  
Photinia x fraseri Dress, 
Pieris spp. D. Don, 
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) 
Franco,  
Quercus spp. L.,  
R. simsii Planch. hariç 
Rhododendron spp. L.,  
Rosa gymnocarpa Nutt.,  
Salix caprea L.,  
Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. 
Don) Endl., 
Syringa vulgaris L., 
Taxus spp. L.,  
Trientalis latifolia (Hook), 
Umbellularia californica (Hook. & 
Arn.) Nutt.,  
Vaccinium ovatum Pursh 
Viburnum spp. L., 
окрім плодів та насіння, що 
походять з країн, де відома 
наявність існування 
Phytophthora ramorum   

11. 
Рослини 
 Acer spp., Aesculus 
hippocastanum, Alnus spp., Betula 
spp., Carpinus spp., Citrus spp., 
Corylus spp., Cotoneaster spp., 
Fagus spp., Lagerstroemia spp., 
Malus spp., Platanus spp., Populus 
spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix 
spp. та Ulmus spp, призначені 
для посадки, окрім насіння, які 
походять з країн,  де відомі 
випадки існування Anoplophora 
chinensis  

a) Рослина має бути вирощена протягом останнього 
повного циклу вегетації в місці виробництва, яке є 
зареєстрованим та знаходиться під наглядом 
Національної організації з захисту рослин країни 
походження і яке розташоване в зоні, вільній від 
шкідливого організму, визначеного організацією 
відповідно до дотичного ISPM (ISPM No:4). Назва цієї 
зони зазначається в розділі "місце походження" 
фітосанітарного сертифікату, 
або 
b) Рослина має бути вирощена в місці виробництва, 
вільному від Anoplophora chinensis , протягом 
дворічного періоду перед експортом відповідно до 
міжнародних стандартів  (ISPM No:10). Це місце 
виробництва: 
(aa) має бути зареєстрованим та знаходитися під 
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наглядом Національної організації з захисту рослин 
країни походження,   
та 
(bb) щорічно, принаймні, двічі на рік проходити 
офіційні перевірки на наявність будь-яких ознак 
Anoplophora chinensis , здійснюваних у належний час, 
і щоб жодні ознаки організму не були виявлені,  
та 

(cc) якщо рослини були вирощені на території з 
повним фізичним захистом від інтродукції  
Anoplophora chinensis або з застосуванням 
відповідних превентивних процедур обробки та 
оточенням буферною зоною з радіусом не менше 
двох кілометрів, в якій офіційний контроль за 
наявністю або ознаками Anoplophora chinensis 
здійснюється щорічно у належний час. У випадку 
виявлення ознак Anoplophora chinensis, негайно 
застосовуються заходи зі знищення з метою 
знезараження буферної зони від шкідника,  

та 

(dd) рослини мають піддаватись дуже ретельній 
перевірці безпосередньо перед експортом, особливо 
гілки та корені, на наявність Anoplophora chinensis. 
Перевірка повинна використовувати вибірковий 
контроль зі знищенням зразку (як доведено, може 
бути складним визначити наявність цього 
шкідливого організму без зрізання рослин). Розмір 
зразку для перевірки має бути достатнім, щоб 
визначити зараження 1% з 99% безпеки. 

12. 
Рослини Castanea Mill., 
призначені для посадки, окрім 
плодів та насіння 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що 
a) рослини походять з регіонів, відомих як вільні 
від Dryocosmus kuriphilus,  
або 
b) рослини були вирощені протягом повного 
вегетаційного циклу в зоні, вільній від Dryocosmus 
kuriphilus , яка була створена національною 
організацією з захисту рослин в країні походження 
відповідно до релевантного ISPM. Назва вільної від 
шкідника зони зазначається в рубриці "місце 
походження" 

 

13.1   Рослини Castanea Mill., та 
Quercus L., окрім плодів та 
насіння 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що рослини походять з регіонів, 
відомих як вільні від Ceratocystis fagacearum. 

13.2  Рослини Castanea Mill., та 
Quercus L., окрім плодів та 
насіння 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що жодні симптоми Cronartium не 
спостерігались у місці вирощування або у 
безпосередній близькості з ним протягом 
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останнього повного циклу вегетації. 

 

13.3 Рослини Castanea Mill. ve 
Quercus L. , призначені для 
посадки, окрім насіння 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що  

a)  рослини походять з регіонів, відомих як вільні 
від Cryphonectria parasitica,   

або 

b)  жодні симптоми  Cryphonectria parasitica не 
спостерігались у місці виробництва або у 
безпосередній близькості до нього протягом 
останнього повного циклу вегетації. 

 14.   Рослини Corylus L., окрім 
насіння, які призначені для 
посадки і походять з Канади та 
США 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що  

a) рослини походять з регіонів, відомих як вільні 
від Anisogramma anomala, 

або 

b) походять з місця виробництва, яке було 
визначено як вільне від Anisogramma anomala за 
результатами офіційних перевірок, здійснюваних 
в місці виробництва або в безпосередній 
близькості від нього від початку трьох останніх 
повних циклів вегетації.    

 15.   Рослини Fraxinus L., Juglans 
mandshurica Maxim., Ulmus 
davidiana Planch., Ulmus 
parvifolia Jacq. та Pterocarya 
rhoifolia Siebold & Zucc., окрім 
насіння та рослин у тканинних 
культурах, які призначені для 
посадки і походять з Канади, 
Китаю, Японії, Монголії, 
Корейської Республіки, Росії, 
Тайваню та США 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що  

a) рослини вирощені в зоні, відомій як вільна від 
Agrilus planipennis, 
або 
b) принаймні, протягом 2 років перед експортом 
рослини вирощувались в місці виробництва, де 
жодні ознаки Agrilus planipennis не спостерігались під 
час офіційних перевірок, які проводилися двічі на рік 
у належний час, включаючи перевірку 
безпосередньо перед експортом.     

16. Рослини Platanus L., призначені 
для посадки, окрім насіння 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що  

a) рослини походять з регіонів, відомих як вільні 
від Ceratocystis fimbriata f. sp. platani, 
або 
жодні симптоми  Ceratocystis fimbriata f. sp. platani не 
спостерігались у місці виробництва або у 
безпосередній з ним близькості протягом 
останнього повного циклу вегетації. 

17.1. Рослини Populus L., призначені 
для посадки, окрім насіння 

 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що жодні симптоми Melampsora medusae не 
спостерігались у місці виробництва або у 
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безпосередній близькості з ним протягом 
останнього повного циклу вегетації. 

17.2. Рослини Populus L., окрім плодів 
та насіння, 

 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що жодні симптоми Mycosphaerella populorum 
не спостерігались у місці виробництва або у 
безпосередній близькості з ним протягом 
останнього повного циклу вегетації. 

18. Рослини Ulmus L., призначені 
для посадки, окрім насіння 

 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що жодні симптоми Elm phloem necrosis 
phytoplasma не спостерігались у місці виробництва 
або у безпосередній близькості з ним протягом 
останнього повного циклу вегетації. 

19. 
Рослини  
Chaenomeles Lindl.,  
Crataegus L.(hawthorne), 
Cydonia Mill. (айва),  
Malus Mill. (яблуко),  
Pyrus L. (груша), 
Eriobotrya Lindl. (мушмула) 
Prunus L. (плоди з твердими 
кісточками), призначені для 
посадки, окрім насіння 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву  
про те, що  

a) рослини походять з країн, відомих як вільні від 
Monilinia fructicola, 

або 
b) жодні симптоми Monilinia fructicola  не 
спостерігались у місці виробництва або у 
безпосередній близькості до нього протягом 
останнього повного циклу вегетації. 
 

20. 
Свіжі, неочищені плоди Prunus 
L. (плоди з твердими 
кісточками)  
 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що  

a) рослини походять з країни, відомої як вільна від 
Monilinia fructicola, 

або 
b) плоди пройшли процедури відповідної перевірки та 
обробки, до збирання врожаю та/або експорту, для 
забезпечення відсутності Monilinia spp..  

21.1. Плоди рослин Citrus L., 
Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 
та їхніх гібридів 

Плоди повинні бути без плодоніжок та листя і мати 
на упаковці відповідний знак походження. 

21.2. 
Плоди рослин Citrus L., 
Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 
та їхніх гібридів  

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що  
a) плоди походять з зони або країни, відомої як 
вільна від Xanthomonas axonopodis (усі патогенні 
штами до Citrus L), як визначається офіційними 
перевірками, 
або 
b) відповідно до режиму офіційного контролю та 
обстеження, жодні симптоми  Xanthomonas 
axonopodis (усі патогенні штами до Citrus L) не 
спостерігались на території виробництва та у 
безпосередній близькості з нею протягом 
останнього циклу вегетації,  
або 
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c) жодні з плодів, зібраних на території 
виробництва, не виявили симптоми Xanthomonas 
axonopodis (усі патогенні штами до Citrus L),  

та 
— плоди піддавались обробці ортофенілфенатом 
натрію,  
та 
— плоди були упаковані на території 
підприємств або відправних центрів, 
зареєстрованих для цієї цілі. 

21.3. 
Плоди рослин Citrus L., 
Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 
та їхніх гібридів 
 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що  
 
a) плоди походять з регіонів або країн, відомих як 
вільні від Phaeoramularia angolensis за висновками 
офіційних перевірок,  
або  
b) жодні симптоми Phaeoramularia angolensis 
fructicola  не спостерігались у місці виробництва 
або у безпосередній близькості до нього протягом 
останнього повного циклу вегетації,  
та 
- жодні з плодів, зібраних на території 
виробництва, не виявили, в ході відповідного 
офіційного обстеження,  симптоми Phaeoramularia 
angolensis. 
 

21.4. 
Плоди рослин Citrus L., 
Fortunella Swingle., Poncirus Raf. 
та їхніх гібридів, окрім плодів 
Citrus aurantium L.(гіркий 
апельсин) 
 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що  
плоди походять з країни або регіону, визнаних як 
вільні від Guignardia citricarpa, за висновками 
офіційних перевірок, 
або  
жодні симптоми  Guignardia citricarpa не 
спостерігались на території виробництва та у 
безпосередній близькості з нею протягом 
останнього циклу вегетації та жодні з плодів, 
зібраних на території виробництва, не виявили, в 
ході відповідного офіційного обстеження,  симптоми  
цього організму.  

21.5. 
 
Плоди рослин Citrus L., 
Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 
та їхніх гібридів, що походять з 
країн, де відомі випадки появи 
Tephritidae на цих плодах 
 
 
 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що 
a) плоди походять з регіонів, відомих як вільні від 
релевантного шкідливого організму,  
або 
b) жодні ознаки релевантного організму не 
спостерігались на території виробництва та у 
безпосередній близькості з нею від початку 
останнього повного циклу вегетації,  в ході 
офіційних перевірок, що виконувались, принаймні, 
щомісячно протягом 3 місяців до збирання врожаю, 
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та жодні з плодів, зібраних на території 
виробництва, не виявили, в ході відповідного 
офіційного обстеження,  симптоми  релевантного 
організму,    
або  
c) плоди показали, в ході відповідного офіційного 
обстеження на представлених зразках, що вони не 
містять релевантний організм на всіх стадіях його 
розвитку,   
або  
d) плоди були суб’єктом відповідної обробки, будь-
якої прийнятної обробки гарячим паром, холодної 
обробки, або обробки швидким заморожуванням, 
що продемонстрували свою ефективність проти 
релевантного організму без ушкодження плоду.  

 22.   Рослини Amelanchier Med., 
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster 
Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., 
Eriobotrya Lindl., Malus Mill., 
Mespilus L., Photinia davidiana 
(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., 
Pyrus L. та Sorbus L., призначені 
для посадки, окрім насіння 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що 
 
a) плоди походять з регіону або країни, відомих як 
вільні від Erwinia amylovora, за висновками 
офіційних перевірок, 
або  
b) У країнах, де відомі випадки існування Erwinia 
amylovora жодні симптоми Erwinia amylovora не 
спостерігались на території виробництва та в 
безпосередній близькості з нею. 

23. 
Рослини Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf. та їхні 
гібіриди, окрім плодів та 
насіння, та рослини Araceae, 
Maranthaceae, Musaceae, Persea 
spp. Strelitziaceae , укорінені або 
з прикріпленою чи 
прив’язаною середою для 
вирощування. 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що  
a) рослини походять з країн, відомих як вільні від 
Radopholus citrophilus та R. similis,  
або 
b) під час останнього повного циклу вегетації 
репрезентативні зразки ґрунту та коренів з місця 
виробництва піддавались офіційному 
нематологічному тестуванню і були засвідчені як 
вільні від Radopholus citroplilus та R. Similis. 

24. Рослини Crataegus L., окрім 
насіння, які призначені для 
посадки і походять з країн, де 
відомі випадки появи 
Phyllosticta solitaria   

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що жодні симптоми Phyllosticta 
solitaria не спостерігались на рослинах в місці 
виробництва протягом останнього повного циклу 
вегетації. 

25. 
Рослини Cydonia Mill. (айва),  
Fragaria L. (полуниця),   
Malus Mill. (яблуко),  
Prunus L.(плоди з твердими 
кісточками),  
Pyrus L. (груша),  
Ribes L. (смородина),  
Rubus L. (малина), окрім 
насіння, які призначені для 
посадки і походять з країн, де 

 
Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що жодні симптоми хвороб, 
спричинених релевантними шкідливими 
організмами, не спостерігались на рослинах в 
місці виробництва протягом останнього повного 
циклу вегетації. 
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відомі випадки появи 
релевантних шкідливих 
організмів на рослинах цих 
видів 
 
Релевантними шкідливими 
організмами є: 
 
— на Fragaria L.:  
Arabis mosaic nepovirus 
Phytophtora fragariae var. 
fragariae 
Raspberry ringspot nepovirus 
Strawberry crinkle 
cytorhabdovirus 
Strawberry mild yellow edge potex 
virus   
Strawberry latent ringspot 
nepovirus 
Tomato black ring nepovirus 
Xanthomonas fragariae 
 
— на Malus Mill.: 
Phyllosticta solitaria  
 
— на Prunus L.: 
Apricot chlorotic leafroll 
phytoplasma 
Xanthomonas arboricola pv. pruni 
 
— на Prunus persica (L.) Batsch: 
Pseudomonas syringae pv. 
persicae 
 
— на Pyrus L.: 
Phyllosticta solitaria  
 
— на Rubus L. için: 
Arabis mosaic nepovirus 
Raspberry ringspot nepovirus 
Strawberry latent ringspot 
nepovirus 
Tomato black ring nepovirus 
 
— на усіх сортах рослин, 
зазначених вище:  
 
Релевантні віруси та 
вірусоподібні організми 

 

26. Рослини Cydonia Mill. (айва) та 
Pyrus L. (груша), окрім насіння,  

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що  
a) рослини походять з регіонів, відомих як вільні 
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які призначені для посадки і 
походять з країн, де відомі 
випадки існування Pear decline 
mycoplasm 
 

від Pear decline phytoplasma,  
або 
b) рослини у місці виробництва та у 
безпосередній близькості з ним, що виявили 
симптоми, схожі з тими,  що спричиняються Pear 
decline phytoplasma,  видалялись у цьому місці 
протягом трьох останніх  повних циклів вегетації. 
 

27. 
Рослини Vitis L. (виноград), 
окрім плоду та насіння 
 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що 
a) жодні симптоми Grapevine flavescence doree 
phytoplasma та Xylophilus ampelinus не 
спостерігались на маточних рослинах в місці 
виробництва протягом двох останніх повних 
циклів вегетації,     
та  
b) рослини винограду, що походять з країн, де 
відомі випадки існування Grapevine flavescence 
doree phytoplasma, були вирощені в рамках 
програми сертифікації і були визначені вільними 
від   Grapevine flavescence doree phytoplasma за 
висновками офіційних тестів. 

28.1 
Рослини Fragaria L. (полуниця), 
окрім насіння, які призначені 
для посадки і походять з країн, 
де відомі випадки існування 
релевантних шкідливих 
організмів 
 
Релевантними шкідливими 
організмами є: 
 
Strawberry witches brom 
phytoplasma 
 
Strawberry latent C rhabdovirus 
  
Strawberry vein banding 
caulimovirus  
      

 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що 
a) рослини, окрім вирослих з насіння: 
— або пройшли офіційну сертифікацію згідно зі 
схемою сертифікації, за вимогою якої вони повинні 
походити по прямій ліній від матеріалу, що 
утримувався за відповідними умовами та проходив 
офіційні тесті на наявність, принаймні, 
релевантних шкідливих організмів з 
використанням відповідних індикаторів або 
еквівалентних методів, та був визначений, в ході 
цих тестів, як вільний від цих шкідливих 
організмів, 
або 
— були одержані по прямій лінії від матеріалу, що 
утримувався за відповідними умовами та пройшов, 
принаймні, один раз протягом трьох останніх 
повних циклів вегетації офіційний тест на 
наявність, принаймні, релевантних шкідливих 
організмів з використанням відповідних 
індикаторів або еквівалентних методів, та був 
визначений, в ході цих тестів, як вільний від цих 
шкідливих організмів, 
b) протягом останнього повного циклу вегетації 
жодні симптоми  хвороб, які спричиняються 
релевантними шкідливими організмами, не 
спостерігались на рослинах у місці виробництва, 
або на рослинах, які знаходяться у безпосередній 
близькості до цього місця та є чутливими до цих 
організмів.    
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28.2. Рослини Fragaria L. (полуниця), 
окрім насіння, які призначені 
для посадки і походять з країн, 
де відомі випадки появи 
Aphelenchoides besseyi, A. 
fragariae, Ditylenchus dipsaci  

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що 
a) жодні симптоми релевантних організмів не 
спостерігались на рослинах в місці виробництва 
протягом останнього повного циклу вегетації,   
або 
b) у випадку рослин у тканинній культурі,   рослини 
були одержані від рослин, які задовольняли розділу 
(а) цього пункту або пройшли офіційне тестування 
відповідними  нематологічними методами і були 
визначені як вільні від   релевантних організмів. 

28.3. Рослини Fragaria spp. ( 
полуниця), призначені для 
посадки, окрім насіння 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що рослини походять з регіонів, відомих як 
вільні від Anthonomus signatus та A. bissignifer. 

29.1 Рослини Malus Mill., окрім 
насіння, які призначені для 
посадки і походять з країн, де 
відомі випадки появи 
релевантних шкідливих 
організмів на Malus Mill. 
 
Релевантними організмами є:  

– Cherry rasp leaf 
nepovirus 

–  Tomato ringspot 
nepovirus 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що 
 
(a) рослини: 
— або пройшли офіційну сертифікацію згідно зі 

схемою сертифікації, за вимогою якої вони 
повинні походити по прямій ліній від матеріалу, 
що утримувався за відповідними умовами та 
проходив офіційні тесті на наявність, 
принаймні, релевантних шкідливих організмів з 
використанням відповідних індикаторів або 
еквівалентних методів, та був визначений, в 
ході цих тестів, як вільний від цих шкідливих 
організмів,  

або 

— були одержані по прямій лінії від матеріалу, що 
утримувався за відповідними умовами та 
пройшов, принаймні, один раз протягом трьох 
останніх повних циклів вегетації офіційний тест 
на наявність, принаймні, релевантних 
шкідливих організмів з використанням 
відповідних індикаторів або еквівалентних 
методів, та був визначений, в ході цих тестів, як 
вільний від цих шкідливих організмів;  

 
b) протягом останнього повного циклу вегетації 
жодні симптоми  хвороб, які спричиняються 
релевантними шкідливими організмами, не 
спостерігались на рослинах у місці виробництва, або 
на рослинах, які знаходяться у безпосередній 
близькості до цього місця та є чутливими до цих 
організмів. 

 

29.2. Рослини Malus Mill., окрім 
насіння, які призначені для 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що 
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посадки і походять з країн, де 
відомі випадки появи Аpple 
proliferation phytoplasma 

 
a) рослини походять з регіонів, відомих як 
вільні від Apple proliferation phytoplasma; 
або 

b) (aa) рослини, окрім вирослих з насіння: 

— або пройшли офіційну сертифікацію згідно зі 
схемою сертифікації, за вимогою якої вони повинні 
походити по прямій ліній від матеріалу, що 
утримувався за відповідними умовами та проходив 
офіційні тесті на наявність, принаймні, Apple 
proliferation phytoplasma з використанням 
відповідних індикаторів або еквівалентних 
методів, та був визначений, в ході цих тестів, як 
вільний від цього шкідливого організму, 

або 

— були одержані по прямій лінії від матеріалу, що 
утримувався за відповідними умовами та 
пройшов, принаймні, один раз протягом трьох 
останніх повних циклів вегетації офіційний тест 
на наявність, принаймні, Apple proliferation 
phytoplasma з використанням відповідних 
індикаторів або еквівалентних методів, та був 
визначений, в ході цих тестів, як вільний від  
шкідливого організму, 

(bb) протягом трьох останніх повних циклів 
вегетації жодні симптоми, які спричиняються Apple 
proliferation phytoplasma, не спостерігались на 
рослинах у місці виробництва, або на рослинах, які 
знаходяться у безпосередній з ним близькості та є 
чутливими до цих організмів. 

30.1 
Рослини зазначених далі 
видів Prunus L. (плоди з 
твердими кісточками), окрім 
насіння, які призначені для 
посадки і походять з країн, де 
відомі випадки появи Plum pox 
potyvirus : 
 

P. amygdalus Batsch,  
P. armeniaca L.,  
P. blireiana Andre,  
P. brigantina Vill, 
P. cerasifera Ehrh.,  
P. cistena Hansen, 
P. curdica Fenzl and Fritsch, 
P. domestica ssp. domestica L.,  
P. domestica ssp. institia (L.) 
P. domestica ssp. italica (Borkh.) 
Hegi.,  

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що 

– a)  рослини, окрім вирослих з насіння: 

— або пройшли офіційну сертифікацію згідно зі 
схемою сертифікації, за вимогою якої вони повинні 
походити по прямій ліній від матеріалу, що 
утримувався за відповідними умовами та становив 
предмет офіційних тестувань на наявність, 
принаймні, Plum pox potyvirus , з використанням 
відповідних показників або еквівалентних методів 
та був визначений, в ході цих тестів, як вільний від 
цього шкідливого організму, 

або 
— були одержані по прямій лінії від матеріалу, що 
утримувався за відповідними умовами та пройшов, 
принаймні, один раз протягом трьох останніх 
повних циклів вегетації офіційний тест на 
наявність, принаймні, Plum pox potyvirus з 
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P. glandulosa Thunb.,  
P. holosepaddy ricea Batal., 
P. hortulana Bailey,  
P. japonica Thunb., 
P. mandshurica(Maxiur.) 
Koehne, 
P. maritima Marsh.,  
P. mume Sieb and Zucc., 
P. nigra Ait.,  
P. persica (L.) Batsch, 
P. salicina L.,  
P. sibirica L.,  
P. simonii Carr., 
P. spinosa L.,  
P. tomentosa Thunb,  
P. tribola Lindl,  
Prunus L.’nin  

– інші сорти Prunus L., 
сприйнятливі до Plux 
pox virus.  

використанням відповідних показників або 
еквівалентних методів та був визначений, в ході 
цих тестів, як вільний від цього шкідливого 
організму;  
b) протягом трьох  останніх повних циклів 
вегетації жодні симптоми  хвороб, які 
спричиняються релевантними шкідливими 
організмами, не спостерігались на рослинах у місці 
виробництва, або на рослинах, які знаходяться у 
безпосередній з ним близькості та є чутливими до 
цих організмів; 

c) рослини у місці виробництва, що виявили 
симптоми захворювання, спричиненого іншими 
вірусами або вірусоподібними патогенами, були 
видалені. 

30.2. 
Усі рослини Prunus L. (плоди з 
твердими кісточками), 
призначені для посадки: 
a) що походять з країн, де 
відомі випадки появи 
релевантних шкідливих 
організмів на  Prunus L.  
b) окрім насіння, що походить 
з країн, де відомі випадки 
появи релевантних шкідливих 
організмів  
Релевантними шкідливими 
організмами є: 
для випадків, відповідних до 
підпункту (a): 
Tomato ringspot nepovirus  
для випадків, відповідних до 
розділу (b): 
Cherry rasp leaf nepovirus  
Peach mosaic nepovirus  
American plum line pattern 
ilarvirus  
Peach rosette phytoplasma 
Peach phony rickettsia (штами 
Xylella fastidiosa , специфічні 
для сортів Prunus ) 
Peach yellows phytoplasma 
Peach X-disease phytoplasma 
Little cherry closterovirus  

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що 
(a) рослини: 

— або пройшли офіційну сертифікацію згідно зі 
схемою сертифікації, за вимогою якої вони 
повинні походити по прямій ліній від 
матеріалу, що утримувався за відповідними 
умовами та проходив офіційні тесті на 
наявність, принаймні, релевантних шкідливих 
організмів з використанням відповідних 
індикаторів або еквівалентних методів, та був 
визначений, в ході цих тестів, як вільний від 
цих шкідливих організмів, 

або 
— були одержані по прямій лінії від матеріалу, що 
утримувався за відповідними умовами та пройшов, 
принаймні, один раз протягом трьох останніх 
повних циклів вегетації офіційний тест на 
наявність, принаймні, релевантних шкідливих 
організмів з використанням відповідних 
індикаторів або еквівалентних методів, та був 
визначений, в ході цих тестів, як вільний від цих 
шкідливих організмів, 
b) протягом трьох останніх повних циклів 
вегетації жодні симптоми  хвороб, які 
спричиняються релевантними шкідливими 
організмами, не спостерігались на рослинах у 
місці виробництва, або на рослинах, які 
знаходяться у рослинах у безпосередній 
близькості з ним і є чутливими до цих організмів. 
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31. 
Рослини Rubus L. (малина), 
призначені для посадки: 

 
a) що походять з країн, де 
відомі випадки появи 
шкідливих організмів на  
Rubus L.  
 
b) окрім насіння, що 
походить з країн, де відомі 
випадки появи релевантних 
шкідливих організмів 
 
Релевантними шкідливими 
організмами є: 
у випадку (a): 
Tomato ringspot nepovirus  
Black raspberry latent ilarvirus  
Cherry leaf roll nepovirus  
Prunus necrotic ringspot 
ilarvirus 
 
у випадку (b): 
Raspberry leaf curl luteovirus  
Cherry rasp leaf nepovirus  

a) Рослини повинні бути вільні від попелиці 
рослинної, включаючи її яйця 
 
b) Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що 
(аa) рослини: 

— або пройшли офіційну сертифікацію згідно зі 
схемою сертифікації, за вимогою якої вони 
повинні походити по прямій ліній від 
матеріалу, що утримувався за відповідними 
умовами та проходив офіційні тесті на 
наявність, принаймні, релевантних шкідливих 
організмів з використанням відповідних 
індикаторів або еквівалентних методів, та був 
визначений, в ході цих тестів, як вільний від 
цих шкідливих організмів, 

або 
— були одержані по прямій лінії від матеріалу, що 

утримувався за відповідними умовами та 
пройшов, принаймні, один раз протягом трьох 
останніх повних циклів вегетації офіційний тест 
на наявність, принаймні, релевантних 
шкідливих організмів з використанням 
відповідних індикаторів або еквівалентних 
методів, та був визначений, в ході цих тестів, як 
вільний від цих шкідливих організмів 

(bb) протягом останнього повного циклу вегетації 
жодні симптоми  хвороб, які спричиняються 
релевантними шкідливими організмами, не 
спостерігались на рослинах у місці виробництва, 
або на рослинах, які знаходяться у безпосередній 
з ним близькості  і є чутливими до цих організмів. 
 

32.1. Бульби Solanum tuberosum L., що 
походять з країн, де відомі 
випадки появи Synchytrium 
endobioticum  

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що бульби походять з регіонів, відомих як 
вільні від усіх видів Synchytrium endobioticum та що 
жодні симптоми Synchytrium endobioticum не 
спостерігались або в місці виробництва, або в 
безпосередній з ним близькості від початку  періоду, 
який відповідає вимогам. 

32.2. 
Бульби Solanum tuberosum L. 
(картопля)  

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що 
a) бульби походять з країн, в яких відомо про 
відсутність Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicus, 
або 

  b) законодавство країни походження стосовно 
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus або 
рівноцінна система вимог були дотримані. 

32.3. Бульби Solanum tuberosum L. 
(картопля), які походять з 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що жодні симптоми, які з'являються 
через Potato spindle tuber pospiviroid, не 
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країн, де відомі випадки 
наявності Potato spindle tuber 
viroid 

спостерігались в місці виробництва протягом 
останнього повного циклу вегетації. 

32.4. 
Бульби Solanum tuberosum L. 
(картопля), призначені для 
посадки. 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що бульби:  
a) походять по прямій лінії від матеріалу, який 
становив предмет попередньої селекції та 
зберігався за прийнятних умов, 
та 
b) не містять Synchytrium endobioticum і Phoma 
exigua var. foveata , що доводиться офіційними 
тестуваннями, здійсненими карантинною 
лабораторією відповідно до прийнятних методик,  
та 
c) походять з місця виробництва, відомого як таке, 
що не містить Globodera rostochiensis, Globodera 
pallida, Ditylenchus dipsaci і D. destructor, Meloidogyne 
spp., 
та 
d) походять з країни, де невідомі випадки 
присутності Ralstonia solanacearum  , 
або 
— з регіонів, де відомі випадки існування Ralstonia 
solanacearum, але бульби походять з місця 
виробництва, визначеного як вільне від Ralstonia 
solanacearum,  
або 
— з регіонів, де внаслідок здійснення відповідної 
процедури, спрямованої на усунення R. 
solanacearum, цей шкідливий організм не існує, 
та 
e) походять з країни, де не відомі випадки появи 
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus , 
або 

— законодавство країни походження стосовно 
захисту рослин від Clavibacter michiganensis 
subsp. sepedonicus або рівноцінна система вимог 
були дотримані. 

32.4.1.   Бульби Solanum tuberosum L., 
окрім призначених для посадки 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що бульби походять з регіону, де не відомі 
випадки появи Ralstonia solanacearum . 

32.4.2.   Бульби Solanum tuberosum L. 
Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що бульби 
a) походять з регіону, де не відомі випадки появи 
Tecia solanivora .  
 або 
b) походять з регіону, де шкідливий організм Tecia 
solanivora є відсутнім, як визначається національною 
організацією з захисту рослин відповідно до 
релевантного ISPM. 
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32.5. Рослини Solanaceae, призначені 
для посадки, походять з країн,  
де відомі випадки появи 
Phytoplasma solani 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що жодні симптоми хвороб, які 
спричиняються Phytoplasma solani, не спостерігались 
на рослинах в місці виробництва протягом 
останнього повного циклу вегетації.  

32.6. Бульби Solanum tuberosum L. 
(картопля), які походять з 
країн, де відомі випадки появи 
Potato spindle tuber pospiviroid, 
та рослини Solanaceae, 
призначені для посадки, окрім 
насіння Lycopersicon 
lycopersicum (L.) Karsten ex 
Farw.(помідор)  

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що жодні симптоми Potato spindle 
tuber pospiviroid не спостерігались на рослинах в 
місці виробництва протягом останнього повного 
циклу вегетації. 
 

 

32.7. 
Рослини 

Capsicum annuum L.(перець) 
Lycopersicon esculentum Mill. 
(помідор),  
Musa L. (банан),  
Nicotiana L.(тютюн), 
Pelargonium spp. (герань) та 

Solanum melongena L. 
(баклажан), 
призначені для посадки, окрім 
насіння, які походять з країн, де 
відомі випадки появи Ralstonia 
solanacearum  
 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що  
a) рослини походять з регіонів, відомих як вільні 
від Ralstonia solanacearum, 
або 
b)  жодні ознаки R. solanacearum не спостерігались 
в місці виробництва протягом останнього 
повного циклу вегетації. 
 

33. Рослини Humulus lupulus  (хміль 
звичайний), окрім насіння, 
призначені для посадки  

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що жодні симптоми Verticillium albo-atrum та 
V. dahliae не спостерігались на рослинах в місці 
виробництва протягом останнього повного циклу 
вегетації. 

34.1. 
Рослини Dendranthema spp., 
Dianthus spp. (гвоздика) та 
Pelargonium spp. (герань), 
призначені для посадки, окрім 
насіння 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що 
a) жодні ознаки Cacoecimorpha pronubana, 
Epichoristodes acerbella, та Helicoverpa armigera, 
Spodoptera littoralis не спостерігались в місці 
виробництва протягом останнього повного циклу 
вегетації 
або 
b) рослини пройшли відповідну обробку  з метою 
їхнього захисту від зазначених організмів.  

34.2. 
Рослини Dendranthema, Dianthus 
та Pelargonium, окрім насіння 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що 
a) жодні ознаки Spodoptera eridiana Cramer, 
Spodoptera frugiperda Smith, або Spodoptera litura 
(Fabricius) не спостерігались на рослинах у місці 
виробництва від початку останнього повного циклу 
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вегетації, 
або 
b) рослини пройшли відповідну обробку з метою 
їхнього захисту від зазначених організмів. 

35.1 Рослини Dendranthema spp. 
призначені для посадки, окрім 
насіння 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що 

a) рослини не становлять більше аніж третє 
покоління, що походить від матеріалу, який в ході 
вірусологічних перевірок був визначений як 
вільний від Chrysanthemum stunt pospiviroid , або 
безпосередньо походить від матеріалу, 
репрезентативний зразок якого в обсязі не менше 
10% був визначений як вільний від  
Chrysanthemum stunt pospiviroid в ході офіційної 
перевірки, проведеної у час цвітіння;  

b) рослини або живці: 

— офіційно перевірялись, принаймні, щомісяця  
протягом трьох місяців напередодні експорту, і  
не були відомі жодні симптоми  Puccinia horiana, 
які б спостерігалися на яких протягом цього 
періоду, а також у безпосередній близькості з 
якими не були відомі жодні симптоми Puccinia 
horiana, які б спостерігались протягом трьох 
місяців напередодні експорту,  
або 
— пройшли відповідну обробку проти Puccinia 
horiana, 
c) у випадку викоренених живців, жодні симптоми 
Didymella ligulicola не спостерігались або на живцях, 
або на рослинах, з яких вони були одержані, або, у 
випадку вкорінених живців, жодні симптоми не 
спостерігались як на живцях, так і на площі 
живлення коренів.    

35.2.   Рослини Dendranthema та 
Lycopersicon lycopersicum, 
призначені для посадки, окрім 
насіння 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що 
 
a) протягом свого життя рослини вирощувались у 
країні, в якій відсутній Chrysanthemum stem necrosis 
virus; 
або 
b) протягом свого життя рослини вирощувались на 
території, визначеній у країні експорту 
національною організацією з захисту рослин як така, 
що не містить Chrysanthemum stem necrosis virus 
відповідно до релевантного стандарту ISPM;  
або 
c) протягом свого життя рослини вирощувались у 
місці виробництва, визначеному як таке, що не 
містить Chrysanthemum stem necrosis virus а 
результатами офіційних перевірок та, у разі 
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доцільності, тестувань.    

36. Рослини Dianthus L. (гвоздика), 
призначені для посадки, окрім 
насіння 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що 

a) рослини походять по прямій лінії від 
материнських рослин, які були визначені 
вільними від Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola, 
Burkholderia caryophylli, Phialophora cinerescens за 
результатами офіційно ухвалених тестів, 
здійснюваних, принаймні, один раз за два 
попередні роки, 

жодні симптоми  зазначених вище шкідливих 
організмів не спостерігались на рослинах. 

37. Рослини Rosa spp. (роза), 
призначені для посадки, окрім 
насіння 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що  

a) жодні ознаки Cacoecimorpha pronubana, 
Epichoristodes acerballa не состерігались у місці 
виробництва протягом останнього повного циклу 
вегетації,   
або  
b) був здійснений ефективний захист проти цих 
шкідливих організмів.   

38. Bulbs of Tulipa (тюльпан) та 
Narcissus (нарцис), призначені 
для посадки, окрім насіння 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що жодні симптоми  Ditylenchus dipsaci не 
спостерігались в місці виробництва протягом 
останнього повного циклу вегетації. 

39. 
Рослини Pelargonium L. 
(герань), окрім насіння, які 
призначені для посадки і 
походять з країн, де відомі 
випадки існування Tomato 
ringspot nepovirus : 
 
a) де випадки існування 
Xiphinema americanum Cobb 
sensulato (не європейські 
 популяції) або інших векторів 
Tomato ringspot nepovirus не є 
відомими 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що рослини 
 
a) походять безпосередньо з місць виробництва, 
відомих як вільні від  Tomato ringspot nepovirus, 
та 
не становлять більше аніж 4е покоління, що 
походить від материнських рослин, визнаних 
вільними від Tomato ringspot nepovirus за 
результатами офіційно ухваленої системи 
вірусологічного тестування,  
 
 

b) де випадки існування  
Xiphinema americanum Cobb 
sensu lato (не європейські 
популяції) або інших векторів 
Tomato ringspot nepovirus є 
відомими 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що рослини: 
 
b) походять безпосередньо з місць виробництва, 
відомих як вільні від Tomato ringspot nepovirus у 
ґрунті та на рослинах; 
та                                                                     не становлять 
більше аніж 2е покоління, що походить від 
материнських рослин, визнаних вільними від 
Tomato ringspot nepovirus за результатами 
офіційно ухваленої системи вірусологічного 
тестування. 
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40. 
 
Рослини Allium spp.  

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що жодні симптоми хвороб, які з'являються 
через Ditylenchus dipsaci та Sclerotium cepivorum, не 
спостерігались у місці вирощування від початку 
останнього повного циклу вегетації.   

41. 
Gossypium spp. (бавовна) 
a) Насіння, 
b) Волокно та бавовняне масло  
c) Лушпиння 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що 
 
a) насіння було відокремлено від линту кислотним 
способом, і що жодні симптоми Glomerella gossypii у 
місці виробництва не спостерігались протягом 
останнього повного циклу вегетації (від початку 
циклу),  і що репрезентативний зразок був 
досліджений і що за результатами цих досліджень 
воно було визначено вільним від G. gossypii, 
b) волокно та бавовняне масло не містять рослинні 
залишки, 
c) лушпиння пройшло обробку методом фумігації.  

42.1 Рослини трав’янистих видів, 
призначені для посадки, окрім: 

– цибулин, 
– бульб, 
– рослин родини 

Gramineae, 
– кореневищ, 
– насіння, 
– клубнецибулин, 
які походять з третіх країн, де 
відомі випадки існування 
Liriomyza sativae та Amauromyza 
maculosa  

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що 
рослини були вирощені у розсадниках та: 
a) походять з зони, визначеної у країні експорту її 
національною службою з захисту рослин у цій країні 
як вільної від Liriomyza sativae та Amauromyza 
maculosa відповідно до дотичного стандарту ISPM  
або 
b) походять з місця виробництва, визначеного у 
країні експорту її національною організацією з 
захисту рослин як вільної від Liriomyza sativae та 
Amauromyza maculosa відповідно до дотичного 
стандарту ISPM, і заявленого як вільне від Liriomyza 
sativae та Amauromyza maculosa за результатами 
офіційних перевірок, здійснюваних протягом 
тримісячного періоду напередодні експорту,  
або 
безпосередньо перед експортом, становили предмет 
відповідної обробки проти Liriomyza sativae та 
Amauromyza maculosa і були офіційно перевірені та 
визнані вільними від Liriomyza sativae та Amauromyza 
maculosa 

42.2. 
Зрізані квіти Dendranthema (DC) 
Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila 
L. та Solidago L., та листяні овочі 
Apium graveolens L. та Ocimum L.  

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що зрізані квіти та листяні овочі:  
– походять з країни, вільної від Liriomyza sativae та 
Amauromyza maculosa, 
або 
– безпосередньо перед їхнім експортом, були 
офіційно перевірені та визнані вільними від 
Liriomyza sativae та Amauromyza maculosa. 

42.3 Рослини трав’янистих видів, 
призначені для посадки, окрім: 

– цибулин, 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що 
рослини походять з зоні, відомої як вільна від 
Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis та Liriomyza 
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– бульб, 
– рослин родини  

Gramineae, 
– кореневищ, 
– насіння, 
– клубнецибулин, 
 

trifolii, 
або 
b) жодні ознаки Liriomyza bryoniae, Liriomyza 
huidobrensis та Liriomyza trifolii не спостерігались у 
місці виробництва, за результатами офіційних 
перевірок, здійснюваних протягом трьох місяців 
перед збиранням урожаю, 
або 
c) безпосередньо перед експортом, рослини були 
офіційно перевірені та визнані вільними від 
Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis та Liriomyza 
trifolii і становили предмет відповідної обробки 
проти Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis та 
Liriomyza trifolii. 

43. Рослини з корінням, посаджені 
або призначені для посадки і 
вирощені на відкритому ґрунті 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що місце виробництва відоме як вільне від 
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Globodera 
rostochiensis, G. pallida та Synchytrium endobioticum. 

44. Ґрунт та середа вирощування, 
які є прикріпленими чи 
прив’язаними до рослин і 
складаються повністю або 
частково з ґрунту або твердих 
органічних речовин, таких як 
частини рослин, перегній, 
включаючи торф або кору, або 
які частково складаються з 
будь-якої твердої неорганічної 
речовини, і призначені для 
підтримки життєздатності 
рослин  

 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що 
a) під час висаджування середа для вирощування 
була: 
— або вільною від ґрунту та органічної речовини, 
або 
—  визнана вільною від комах та шкідливих 
нематод і становила предмет відповідного 
обстеження або термічної обробки, або фумігації 
для забезпечення відсутності інших шкідливих 
організмів, 
або 
— становила предмет відповідної термічної 
обробки або фумігації для забезпечення 
відсутності шкідливих організмів,   
b) від часу висаджування:  
— або були ужиті відповідні заходи для 
забезпечення того, щоб середа вирощування 
утримувалась вільною від шкідливих організмів, 
або 
— у двотижневий період перед відправленням, з 
рослин була струшена середа для вирощування, 
залишаючи мінімальну кількість, необхідну для 
підтримки життєздатності під час 
транспортування та, якщо пересаджені, що середа 
для вирощування, використана з цією ціллю, 
задовольняє вимогам, встановленим у розділі (а). 

45. 
Упакований торф для 
використання в якості середи 
для вирощування та подібні 
вироби 
 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що 
 
a) торф одержаний виключно з Sphagnum moss; 
— був одержаний з зон не сільськогосподарського 
призначення і раніше не використовувався,  
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та 
— не містить шкідливі організми, що визначено 
лабораторними аналізами. 
 
Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що 
b) інші види торфу та середи для вирощування, 
призначені для використання при посіві та посадці;   
— не містять ґрунту,    
та 

— середа пройшла процедури обробки фумігацією 
або гарячої обробки для забезпечення відсутності 
шкідливих організмів.  

 

46.1. Рослини Beta vulgaris L., 
призначені для посадки, окрім 
насіння 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що жодні симптоми Beet curly top curtovirus не 
спостерігались в місці виробництва протягом 
останнього повного циклу вегетації. 

46.2. 
Рослини Beta vulgaris L. 
(цукровий буряк), окрім 
насіння, які призначені для 
посадки та походять з країн, де 
відомі випадки появи Beet leaf 
curl nucleorhabdovirus .  

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що  
a) Випадки Beet leaf curl nucleorhabdovirus не були 
відомі у зоні виробництва;  
та  
b) жодні симптоми Beet leaf curl nucleorhabdovirus не 
спостерігались у місці виробництва або у 
безпосередній з ним близькості протягом 
останнього повного циклу вегетації. 

47.1 Рослини, призначені для 
садження, окрім: 

– цибулин, 

– бульб, 

– кореневищ, 

– насіння, 

– клубнецибулин. 

 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, рослини були вирощені в розсадниках і:  
a) походять з зони, визначеної національною 
службою з захисту рослин у країні експорту як така, 
що не містить Thrips palmi відповідно до дотичного 
стандарту ISPM, 
або 
b) походять з місця виробництва, визначеного у 
країні експорту її національною службою з захисту 
рослин як вільне від Thrips palmi відповідно до 
дотичного стандарту ISPM, і задекларованого 
вільним від Thrips palmi  за офіційними перевірками, 
здійснюваними протягом тримісячного періоду 
напередодні експорту,  
або 
 c) безпосередньо напередодні експорту становили 
предмет відповідної обробки проти Thrips palmi і 
були офіційно перевірені та визначені вільними від 
Thrips palmi. 
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 47.2.   
Зрізані квіти Orchidaceae та 
плоди Momordica L. та Solanum 
melongena L.    

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що зрізані квіти та плоди: 
a) походять з країни, вільної від Thrips palmi, 
або 
b) безпосередньо перед їхнім експортом були 
офіційно перевірені та визнані вільними від Thrips 
palmi. 

48.1 Рослини Palmae  (пальма), 
окрім насіння, які призначені 
для посадки і походять н з 
країн Європи  

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що  
a) або рослини походять з зони, відомої як вільна 
від Palm lethal yellowing phytoplasm  та Coconut 
cadang cadang cocadviroid , і жодні симптоми не 
спостерігались у місці виробництва або у 
безпосередній з ним  близькості протягом 
останнього повного циклу вегетації;  
або 
b) жодні симптоми Palm lethal yellowing phytoplasm 
та Coconut cadang cadang cocadviroid не 
спостерігались на рослинах протягом останнього 
повного циклу вегетації, і що рослини в місці 
виробництва, які виявили симптоми, що викликають 
підозру зараження організмами, були видалені в 
цьому місці,  і що рослини пройшли відповідну 
обробку для позбавлення їх від Myndus crudus,  
c) у випадку рослин у тканинній культурі, рослини 
були одержані від рослин, які задовольняють 
вимогам, встановленим у розділі (а) або (b). 

48.2. 
Рослини родини пальмових 
(Arecaceae);  
Areca catechu (бетелева 
пальма), 
Arecastrum romanzoffianum 
Arenga pinnata,  
Borassus flabellifer,  
Brahea armata, 
Butia capitata, 
Calamus merillii, 
Caryota maxima (Гігантська 
гірська пальма "риб'ячий 
хвіст"),  
C. cumingii,  
Cocos nucifera (Кокосова 
пальма),   
Corypha gebang, (Syn.:C. elata, C. 
utan), 
Elaeis guineensis (Африканська 
масляна пальма), 
Howea forsteriana, 
Jubea chilensis, 
Livistonia australis 
Livistona decipiens (Syn.:Livistona 
decora) (Парасолькова пальма), 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що: 
a) зона виробництва є зареєстрованою та 
перевіреною національною фітосанітарною 
організацією,    
та 
b) зона виробництва перевірялась кожні три 
місяці протягом останнього року, а також 
безпосередньо напередодні експорту, і була 
визначена як така, що не містить ані ознак, ані 
симптомів Rhynchophorus ferrugineus. 
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Metroxylon sagu, 
Oreodoxa regia (Syn:Roystonea 
regia) (Королівська пальма), 
Phoenix canariensis (Канарська 
фінікова пальма), 
P. dactylifera (Фінікова пальма), 
P. sylvestris (Індійська фінікова 
пальма), 
Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal 
palmetto, Cabbage palmetto), 
Trachycarpus fortunei 
(Syn.:Chamaerops excelsa) 
(Трахикарпус), 
Washingtonia spp., 
Chamaerops humilis,  
Рослини Phoenix theophrasti  
та родини Agavaceae (Агавові)  

Рослини Agave americana, 
діаметр основи рослин для 
посадки становить понад 5 см, 
окрім плодів та насіння, 
призначені для посадки 

48.3. 
 Пальмові рослини (Arecaceae), 
окрім плодів та насіння, 
призначені для посадки: 
Butia yatay 
B.capitata 
Brahea armata 
B.edulis 
Chamaerops humilis 
Livistona chinensis 
Livistona sp. 
Phoenix canariensis 
P.dactylifera 
P.reclinata 
P.roebelenii 
P.sylvestris 
Sabal sp. 
Sabal mexicana 
S.minor 
S.palmetto 
Syagrus romanzoffıana 
Trachycarpus fortunei 
T.wagnerianus 
Trithrinax campestris 
Washingtonia filifera 
W.robusta 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що рослини: 
a) протягом свого життя вирощувались у країні, де 
не відомі випадки появи Paysandisia archon ;  
або 
b) протягом свого життя вирощувались в зоні, 
вільній від Paysandisia archon, як визначається 
національною організацією з захисту рослин 
відповідно до релевантного стандарту ISPM; 
або 
c) протягом, принаймні, дворічного періоду 
напередодні експорту, вирощувались у місці 
виробництва:   
— яке є зареєстрованим і знаходитися під наглядом 
національної організації з захисту рослин країни 
походження та 
— де рослини були розміщені на ділянці з повним 
фізичним захистом від інтродукції Paysandisia archon 
та 
— де під час 3 офіційний перевірок на рік, 
здійснюваних у належний час, включаючи перевірку 
безпосередньо напередодні експорту, не 
спостерігались жодні ознаки Paysandisia archon . 

 

49. Рослини Camellia L. (камелія), 
окрім насіння, призначені для 
посадки 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що 

a)  рослини походять з регіонів, відомих як вільні 
від Ciborinia camelliae,  
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або  

b) жодні симптоми C. camelliae не спостерігались на 
рослинах під час цвітіння в місці виробництва 
протягом останнього повного циклу вегетації. 

50. Рослини Fuchsia L., окрім 
насіння, які призначені для 
посадки і походять з США або 
Бразилії 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що жодні симптоми Aculops fuchsiae не 
спостерігались у місці виробництва і що 
безпосередньо напередодні експорту рослини були 
перевірені і визнані вільними від Aculops fuchsiae. 

51. Дерева та кущі, окрім насіння 
та рослин у тканинній культурі, 
які призначені для посадки та 
походять з країн, окрім 
європейських та 
середземноморських країн 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що рослини: 

a) є чистими (тобто вільними від рослинних 
обрізків) та не містять квітів і плодів, 
b)були вирощені в розсадниках, 
c) були перевірені у належний час напередодні 
експорту та визнані як такі, що не містять симптомів 
шкідливих бактерій, вірусів та вірусоподібних 
організмів, а також або визнані як такі, що не містять 
ознак чи симптомів шкідливих нематод, комах, 
кліщів та грибів, або пройшли відповідну обробку 
для знищення цих організмів.    

52. Листяні дерева та кущі, окрім 
насіння та рослин у тканинній 
культурі, які призначені для 
посадки і походять з країн, 
окрім європейських та 
середземноморських країн 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що рослини знаходяться у стані покою і не 
мають листя.     

 

 

53. Однолітні та дволітні рослини, 
окрім Gramineae, окрім насіння, 
які призначені для посадки і 
походять з країн, окрім 
європейських та 
середземноморських країн 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що рослини: 
a) були вирощені у розсадниках, 

– b) є вільними від рослинних залишків, квітів та 
плодів, 

c) перевірялись у належний час напередодні 
експорту та 
d) були визнані вільними від симптомів шкідливих 
бактерій, вірусів та вірусоподібних організмів, та або 
визнані вільними від ознак або симптомів 
шкідливих нематод, комах, кліщів та грибків, або 
становили предмет відповідної обробки для 
усунення таких організмів. 

54. Рослини родини Gramineae 
підродини Bambusoideae, 
Panicoideae та видів Buchloe, 
Bouteloua Lag., Calamagrostis, 
Cortaderia Stapf., Glyceria R.Br., 
Hakonechloa Mak. ex Honda, 
Hystrix, Molinia, Phalaris L, 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що рослини: 
a) були вирощені у розсадниках, 

– b) є вільними від рослинних залишків, квітів та 
плодів, 

c) перевірялись напередодні експорту і були визнані 
такими, що не містять симптомів шкідливих 
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Shibataea, Spartina Schreb., Stipa 
L. і Uniola L., окрім насіння, які 
призначені для посадки і 
походять з країн, окрім 
європейських та 
середземноморських країн 

 

 

бактерій, вірусів та вірусоподібних організмів, та або 
визнані такими, що не містять ознак або симптомів 
шкідливих нематод, комах, кліщів та грибків, або 
пройшли відповідну обробку для усунення таких 
організмів. 

55. Природні або штучно виведені 
карликові форми рослин, окрім 
насіння, які призначені для 
посадки і походять з не 
європейських країн 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що: 

a) рослини, включаючи ті, які були зібрані 
безпосередньо в природному середовищі, 
вирощувались, утримувались та формувались 
протягом, принаймні, двох послідовних років 
напередодні відправлення в офіційно 
зареєстрованих розсадниках, які є суб'єктами 
офіційно забезпеченого режиму контролю, 

b) рослини у розсадниках, зазначені в розділі (а): 

aa) принаймні, протягом періоду, зазначеного в (а): 

— заходилися у горщиках, розташованих на полицях 
на висоті, принаймні, 50 см від ґрунту, 

— піддавались відповідним процедурам обробки для 
забезпечення відсутності іржі не європейського 
походження: активний інгредієнт цих обробок, 
концентрація і дата проведення повинні зазначатись 
у фітосанітарному сертифікаті в рубриці 
"Дезінсекція та/або дезінфекційна обробка";  

— офіційно перевірялись, принаймні, шість разів 
на рік з належними інтервалами на наявність 
відповідних шкідливих організмів, зазначених в 
інструкції та додатках до неї.  Ці перевірки, які також 
мають здійснюватись на рослинах у безпосередній 
близькості до розсадників,  здійснюються шляхом, 
принаймні, шляхом візуального обстеження кожного 
рядку в полі або розсаднику та шляхом візуального 
обстеження усіх частин рослин вище середи 
вирощування, з застосуванням принципу випадкової 
вибірки з розрахунку, принаймні, 1 зразка на 300 
рослин даного виду, якщо кількість рослин цього 
виду не становить більше 3000 рослин, або 10% 
рослин, якщо вона становить понад 3000 рослин 
цього виду,  

– були визнані вільними, в результаті цих 
перевірок, від відповідних шкідливих організмів, 
як зазначається у попередньому абзаці. Уражені 
рослини видаляються. Решта рослин,  де доречно, 
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обробляються ефективним чином, та, на додаток 
до цього, утримуються протягом відповідного 
періоду та перевіряються   для забезпечення 
відсутності таких шкідливих організмів,  

– були посаджені або в невживану штучну середу 
вирощування або в природну середу вирощування, 
яка була оброблена обкурюванням або 
відповідною термічною обробкою і визнана 
вільною від будь-яких шкідливих організмів,  

– утримувались в умовах, що забезпечували 
зберігання середи вирощування вільною від 
шкідливих організмів та, за два тижні до 
відправлення, були: 

– обтрушені і промиті чистою водою для 
видалення первісної середи вирощування та 
утримувались з відкритим корінням,  

або 

– обтрушені і промиті чистою водою для 
видалення первісної середи вирощування та 
пересаджені в середу вирощування, що 
задовольняла умови, встановлені в розділі (аа) 
п’ятого абзацу,  

або 

– предметом відповідних обробок для 
забезпечення середи вирощування вільною від 
шкідливих організмів; активний інгредієнт, 
концентрація та дата здійснення цих обробок 
повинні зазначатись у фітосанітарному 
сертифікаті в рубриці «Дезінсекція та/або 
дезінфекційна обробка». 

bb) були упаковані у закриті контейнери, офіційно 
запечатані та позначені реєстраційним номером 
зареєстрованого розсадника; цей номер повинен 
також зазначатись у рубриці «Додаткова 
декларація» фітосанітарного сертифікату. 

56. 
Багаторічні трав'яні рослини 
родин Caryophyllaceae (окрім 
Dianthus L.), Compositae (окрім 
Dendranthema), Crucifera, 
Leguminosae та Rosaceae (окрім 
Fragaria L.), окрім насіння, які 
призначені для посадки і 
походять з країн, окрім 
європейських та 
середземноморських країн   

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що рослини: 

a) були вирощені у розсадниках,  
b) є вільними від рослинних залишків, квітів та 
плодів,  
c) перевірялись напередодні експорту і були визнані 
такими, що не містять симптомів шкідливих бактерій, 
вірусів та вірусоподібних організмів, та або визнані 
такими, що не містять ознак або симптомів шкідливих 
нематод, комах, кліщів та грибків, або пройшли 
відповідну обробку для усунення таких організмів. 
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 57.1.   Рослини трав’яних видів та 
рослини Ficus L. і Hibiscus L., 
призначені для посадки, окрім 
цибулин, клубнецибулин, 
кореневищ та насіння  

 

 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що рослини: 
a) походять з зони, визначеної в країні експорту її 
національною службою з захисту рослин як така, що 
не містить Bemisia tabaci відповідно до релевантного 
стандарту ISPM, 
або 
b) походять з місця виробництва, визначеного у 
країні експорту її національною службою з захисту 
рослин як вільне від Bemisia tabaci відповідно до 
дотичного стандарту ISPM, і задекларованого 
вільним від Bemisia tabaci за офіційними 
перевірками, здійснюваними протягом не менше 
одного разу кожні три тижні протягом дев'яти 
тижнів напередодні експорту, 
або 
c) у випадках, коли Bemisia tabaci була виявлена в 
місці виробництва, утримувались або вирощувались 
в місці виробництва і піддавались відповідній 
обробці для забезпечення відсутності Bemisia tabaci,  
в результаті чого це місце виробництва було 
визнано вільним від Bemisia tabaci внаслідок 
запровадження належних процедур, спрямованих на 
знищення Bemisia tabaci за результатами як 
офіційних перевірок, здійснюваних щотижня 
протягом дев'яти тижнів напередодні експорту та 
процедур моніторингу впродовж зазначеного 
періоду; деталі обробки зазначаються в 
фітосанітарному сертифікаті.     

57.2. Euphorbia spp. (Euphorbia), 
окрім насіння, які призначені 
для посадки і походять з країн, 
де відомі випадки появи 
Bemisia tabaci  

 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що: 

a) рослини вирощувались в зоні, відомій як вільна від 
Bemisia tabaci, 
b) жодні симптоми B. tabaci не спостерігались в ході 
місячних перевірок, здійснюваних протягом 
тримісячного періоду напередодні експорту.    

57.3 
 Зрізані квіти Aster spp., 
Eryngium L., Gypsophila L., 
Hypericum L., Lisianthus L., Rosa 
L., Solidago L., Trachelium L. та 
листяні овочі Ocimum L.  

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що зрізані квіти та листяні овочі: 
a) походять з країни, вільної від Bemisia tabaci, 
або 
b) безпосередньо напередодні експорту були 
офіційно перевірені та визнані вільними від Bemisia 
tabaci. 
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57.4 
Рослини Lycopersicon esculentum 
Mill. (помідор); окрім насіння, 
які призначені для посадки та 
походять з країн, де відомі 
випадки існування Tomato 
yellow leaf curl begomovirus   
 
a) Де випадки існування Bemisia 
tabaci не відомі 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що жодні симптоми Tomato yellow leaf curl 
begomovirus не спостерігались на рослинах. 

 

b) Де випадки існування 
Bemisia tabaci не відомі 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що 
 
a) жодні симптоми Tomato yellow leaf curl begomovirus 
не спостерігались на рослинах, та 
 - рослини походять з регіонів, відомих як вільні від 
B. tabaci, 
або                                                                  - місце 
виробництва було визначено вільним від B. tabaci  за 
результатами офіційних перевірок, здійснюваних, 
принаймні, щомісячно, протягом трьох місяців 
напередодні, 
або                                                                   b) жодні 
симптоми Tomato yellow leaf curl begomovirus не 
спостерігались у місці виробництва, а місце 
виробництва становило предмет відповідної 
обробки та режиму моніторингу для забезпечення 
відсутності B. tabaci. 

57.5 
Рослини, призначені для 
посадки, окрім насіння, бульб, 
цибулин, клубнецибулин, що 
походять з країн, де відомі 
випадки існування 
релевантних шкідливих 
організмів. 
Релевантними шкідливими 
організмами є: 
Bean golden mosaic begomovirus 
Cowpea mild mottle carlavirus 
Lettuce infectious yellow 
begomovirus 
Pepper mild tigre begomovirus 
Squash leaf curl begomovirus 
Інші віруси, передані Bemisia 
tabaci  
a) Де не відомі випадки 
існування Bemisia tabaci або 
інших векторів релевантних 
шкідливих організмів 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що:  
 
a) що жодні симптоми  релевантних шкідливих 
організмів не спостерігались на рослинах протягом 
їхнього повного циклу вегетації, 
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– b) Де випадки існування 
Bemisia tabaci або інших 
векторів релевантних 
шкідливих організмів не відомі 

b) жодні симптоми релевантних шкідливих 
організмів не спостерігались на рослинах протягом 
адекватного періоду,  
та 
- рослини походять із зон, відомих як вільні від B. 
tabaci та інших векторів і релевантних шкідливих 
організмів; 
або 
- місце виробництва було визнано вільним від B. 
tabaci та інших векторів релевантних шкідливих 
організмів за офіційними перевірками, 
здійснюваними в належний час, 

або 
- рослини становили предмет відповідної обробки з 
метою знищення B. tabaci. 

58. 
Насіння Helianthus annuus 
(соняшник)  

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що:  
a) насіння походить з зон, відомих як вільні від 
Plasmopara halstedii, 
або 
b) насіння, окрім насіння з сортів, стійких до усіх 
видів Plasmopara halstedii, присутніх у зоні 
виробництва, становило предмет відповідної 
обробки проти Plasmopara halstedii. 

59. 
Насіння Lycopersicon esculentum 
Mill. (помідор)  

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що насіння було одержано 
відповідним методом кислотної екстракції або 
рівноцінним методом, ухваленим в міжнародній 
практиці,   
та 
a) що насіння або походить з зон,  де випадки 
існування Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis, Xanthomonas vesicatoria та Potato 
spindle tuber pospiviroid не відомі, 
або 
b) жодні симптоми хвороб, які спричиняються 
цими шкідливими організмами, не спостерігались 
на рослинах у місці виробництва протягом їхнього 
останнього повного  циклу вегетації; 
або   
c) насіння становило предмет офіційного 
тестування на наявність цих шкідливих організмів 
на основі репрезентативного зразку та з 
використанням відповідних методів, і було 
визначено, за результатами цих тестів, вільним від 
цих шкідливих організмів. 

60.1. 
Насіння Medicago sativa L. 
(люцерна)  

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що: 
a) жодні симптоми Ditylenchus dipsaci не 
спостерігались у місці виробництва протягом 
останнього повного циклу вегетації і що D. dipsaci 
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не було виявлено лабораторними перевірками на 
репрезентативному зразку;  
або 
a) обкурювання мало місце до експорту. 

60.2. 
Насіння Medicago sativa L., яке 
походить з країн, де відомі 
випадки існування  Clavibacter 
michiganensis ssp. insidiosus 
 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що: 
a) Випадки Clavibacter michiganensis subsp. 

insidiosus не були відомі в місці виробництва 
або в безпосередній близькості за останні 10 
років; 

або 
b) або 

— культура належить до різновиду, визнаного 
як високо стійкий до Clavibacter michiganensis 
subsp. insidiosus, 

або 
— ще не розпочався її четвертий повний цикл 
вегетації від засівання, коли насіння було 
зібране, та не було більше ніж, одного 
попереднього врожаю цієї культури,  

або 
— вміст неактивної речовини в насінні 
люцерни не перевищує 0.1% на вагу; 

c) жодні симптоми Clavibacter michiganensis subsp. 
insidiosus не спостерігались у місці 
виробництва або на будь-якій суміжній з ним 
культурі Medicago sativa L. протягом 
останнього повного циклу вегетації або, де 
доречно, останніх двох циклів вегетації, 

d) врожай був вирощений на землі, на якій 
попередні врожаї Medicago sativa L. не були 
наявними протягом останніх трьох років до 
засівання.  

61. 
Насіння Oryza sativa L. (рис-
сирець) та їстівні, очищені від 
плівки зерна рису-сирцю   
 
 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву 
про те, що: 
a) насіння було офіційно перевірено шляхом 
відповідних нематологічних тестів і було визнане 
вільним від Aphelenchoides besseyi; 
або 
b) насіння становило предмет відповідної обробки 
гарячою водою або іншої відповідної обробки проти 
Aphelenchoides besseyi. 

62. 
Насіння Phaseolus L. (квасоля)  Фітосанітарний сертифікат повинен містити 

заяву про те, що: 
a) насіння походить з зон, відомих як вільні від  
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, 
або 
b) репрезентативний зразок насіння був 
протестований та визначений як вільний від 
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli в цьому 
тестуванні. 
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63. 
Насіння Zea mays L.(кукурудза)  Фітосанітарний сертифікат повинен містити 

заяву про те, що: 
a) насіння походить з зон, відомих як вільні від 
Pantoea stewartii, 
або 
b) репрезентативний зразок насіння був 
перевірений та визначений вільним від  P. stewartii  в 
цьому тестуванні. 

64.1 
Насіння видів Triticum, Secale та 
Triticum x Secale з Афганістану, 
Індії, Ірану, Іраку, Мексики, 
Непалу, Пакистану, Південної 
Африки та США, де відомі 
випадки існування Tilletia indica 
. 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що насіння походить з зони, де 
існування Tilletia indica не відомо. Назва зони 
зазначається у фітосанітарному сертифікаті. 

64.2. 
Зерно видів Triticum, Secale та 
Triticum x Secale з Афганістану, 
Індії, Ірану, Іраку, Мексики, 
Непалу, Пакистану, Південної 
Африки та США, де відомі 
випадки існування Tilletia indica 
. 
 

Фітосанітарний сертифікат повинен містити 
заяву про те, що: 
a) зерно походить з зони, де випадки існування 
Tilletia indica не відомі; назва зони зазначається в 
фітосанітарному сертифікаті,  
або 
b) жодні симптоми Tilletia indica’nın  не 
спостерігались на рослинах у місці виробництва 
протягом їхнього останнього повного циклу 
вегетації і що репрезентативні зразки зерна були 
взяті як під час жнив так і напередодні 
відвантаження, перевірені и визначені вільними 
від Tilletia indica’dan за результатами цих тестів; 
формулювання "за результатами тестування  
визнано вільним від  T. indica” зазначається в 
фітосанітарному сертифікаті.  
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Додаток-5  
РОСЛИНИ ТА РОСЛИННА ПРОДУКЦІЯ, ЯКІ МАЮТЬ СУПРОВОДЖУВАТИСЬ ФІТОСАНІТАРНИМ 
СЕРТИФІКАТОМ 
 

CN-код ОПИС 
 

06.01 
Цибулини, бульби, бульбові корені, бульбоцибулини, кореневища і 
розгалужені кореневища (у стані спокою, вегетації та цвітіння); рослини 
та корені цикорію, (окрім коренів позиції 12.12)     

06.02 
Інші живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи; міцелій 
грибів  

06.03 
Зрізані квіти та пуп'янки, придатні для складання букетів або для 
декоративних цілей (тільки свіжі) 

06.04 
Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток або пуп'янків, трави, мохи 
та лишайники, придатні для складання букетів або для декоративних 
цілей (тільки свіжі) 

07.01 Картопля (свіжа або охолоджена) 

07.02.00.00.00.00 Помідори (свіжі або охолоджені) 

07.03 
Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та інші цибулинні 
овочі (свіжі або охолоджені) 

07.04 
Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста броколі, кольрабі, кормова 
капуста та аналогічні їстівні овочі роду Brassica (свіжі або охолоджені)  

07.05 
Салат-латук (Lactuca sativa) і цикорій (Cichorium spp.) (свіжі або 
охолоджені)  

07.06 
Морква, ріпа, столові буряки, солодкий корінь, селера коренева, редька та 
аналогічні їстівні коренеплоди (свіжі або охолоджені) 

0707.00 Огірки та корнішони (свіжі або охолоджені) 

07.08 Бобові овочі (лущені або не лущені) (свіжі або охолоджені): 

07.09 Інші овочі (свіжі або охолоджені) 

0712.90.11.00.00 Для сівби (гібриди) 

07.13 
Овочі бобові, сушені (лущені)  (очищені або неочищені від насіннєвої 
оболонки, подрібнені або не подрібнені) 

07.14 
Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка картопля та аналогічні 
коренеплоди чи бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну (свіжі, 
охолоджені)  

0801.19.00.00.00 Інші 

0801.21.00.00.00 Бразильські горіхи у шкаралупі 

0801.31.00.00.00 Горіхи кеш'ю у шкаралупі 

0802.11 Мигдаль у шкірці  

0802.21.00.00.00 Лісові горіхи або ліщина (Corylus spp.) 

0802.31.00.00.00 Горіхи волоські у шкаралупі 

0802.40.00.00.00 Їстівні каштани (Castanea Spp.) 

0802.50.00.00.00 Фісташки 

0802.60.00.00.00 Горіхи макадамії 

0802.90 Інші 
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0803.00 Банани (включаючи плантайни) (тільки свіжі) 

0804.10.00.00.00 Фініки 

0804.20.10.00.00 Інжир свіжий 

0804.30.00.00.00 Ананаси 

0804.40.00.00.00 Авокадо 

0804.50 Гуаява, манго та мангостани 

08.05 
Цитрусові (тільки свіжі) (окрім сушених цитрусових в CN-коді 
0805.90.00.00.12) 

08.06.10 Виноград (тільки свіжий) 

08.07 Дині (включаючи кавуни) та папайя (свіжі) 

08.08 Яблука, груші та айва (свіжі) 

08.09 
Абрикоси, вишні, персики (включаючи нектарини), сливи та терен 
(свіжі):  

08.10 Інші фрукти (свіжі) 

0813.50.39.00.00 Інші 

0814.00.00.00.00 Шкірки цитрусових або динь (включаючи шкірки кавунів) (свіжі)  

0901.11.00.00.00 Кава з кофеїном (не смажена) 

10.01 Пшениця та суміш пшениці та жита (меслин): 

1002.00.00.00.00 Жито 

1003.00 Ячмінь: 

1004.00 Овес 

10.05 Кукурудза (зерно)  

1006.10 Рис у плівці (рис-сирець) 

1006.10.10.00.00 Для сівби 

1007.00 Сорго зернове: 

10.08 Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури 

1201.00.10.00.00 Для сівби 

1201.00.90.00.00 Інші 

1202.10.10.00.00 Для сівби 

1202.10.90.00.00 Інші 

1202.20.00.00.00 Лущений (подрібнений або не подрібнений) 

1203.00.00.00.00 Копра 

1204.00 Насіння льону (окрім подрібненого) 

1205.10.10.00.00 Для сівби 

1205.10.90.00.00 Інші 

1205.90.00.00.00 Інші 

1206.00 Насіння соняшнику (подрібнене або не подрібнене) 

12.07 Насіння та плоди інших олійних культур (подрібнені або не подрібнені)  

12.09 Насіння, плоди та спори для сівби 

1210.10.00.00.00 Шишки хмелю (не подрібнені, не розмелені і не у вигляді гранул)  

12.11 
Рослини, частини рослин (включаючи насіння та плоди) (які 
використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби 
з комахами, паразитами тощо) (свіжі)  

1212.20.00.10.00 Які використовуються в основному у парфумерії, медицині та подібних робот   
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1212.20.00.90.00 Інші (свіжі) 

1212.91.80.00.00 Інші (свіжі) 

1212.99.20.00.00 Цукрова тростина (свіжа) 

1212.99.30.00.00 Плоди ріжкового дерева і насіння ріжкового дерева 

1212.99.41.00.00 Не лущене, не подрібнене або немелене (насіння ріжкового дерева) 

1212.99.49.00.00 Інше насіння ріжкового дерева 

1212.99.70.00.13 Сорго медяне (saccharatum)  

1212.99.70.00.14 Кісточки абрикосу, персику (включаючи нектарин) та сливи  

1212.99.70.00.19 Інші 

1214.90 Інші 

1404.20.00.00.00 Бавовняний линт  

1404.90.00.30.00 

Матеріали рослинного походження, що використовуються в основному 
для виробництва мітел та щіток (наприклад, бамбук, піассава, пирій та  
рафія) (в мотках або вузлах, або інакше) [тільки сорго вінікове (Sorghum 
spp.)]  

 

1404.90.00.92.14 Жолудь  

1404.90.00.92.16 Кокосовий горіх  

1404.90.00.99.19 Інші  

1801.00.00.00.11 Какао-боби (сирі)  

24.01 
Тютюнова сировина та тютюнові відходи (окрім 2401.20 з частково або 
повністю відділеною середньою жилкою)  

 

2703.00 
Торф (включаючи торф'яний дрібняк) (агломерований або 
неагломерований) 

44.01 

Деревина паливна (вигляді колод, полін, хмизу або схожих форм); 
деревна тріска або стружка; тирса  та дерев'яна стружка,  та скрап) 
(агломеровані або неагломеровані, у вигляді колод, полін, брикетів, 
гранул тощо) 

44.03 
Лісоматеріали необроблені (з видаленою або не видаленою корою або 
заболонню, або начорно брусовані або не брусовані) (окрім 4403.10 - 
Оброблені фарбою, креозотом або іншими консервантами)  

44.04 

Деревина бондарна; колоди колоті; палі, кілки, стовпи загострені з 
дерева, але не розпиляні уздовж; лісоматеріали (начорно обтесані, але не 
обточені, не вигнуті або не оброблені іншим способом), що 
використовуються для виробництва ціпків, парасольок, ручок для 
інструментів або подібних виробів; деревина лущена та аналогічна; 
деревина у формі планок та стрипсів (завдовжки завдовжки більше 6 мм)  

44.06 Залізничні або трамвайні шпали (хрестовини) з деревини 

44.07 
Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або 
лущені (стругані або нестругані, шліфовані або не шліфовані, які мають 
або не мають торцеві з'єднання, завтовшки більш як 6 мм:)  

44.15 
Ящики для пакування, коробки, кліті, циліндричні ящики та аналогічна 
тара з деревини;  кабельні барабани з деревини, піддони, ящикові 
піддони та інші вантажні підмостки з деревини; обичайки з деревини 

4416.00 
Бочки, барила, чани, діжки та інші бондарні вироби та їхні частини з 
деревини (включаючи клепку): Окрім пофарбованих та лакованих  

4501.10.00.00.00 
Натуральний корок (необроблений або підданий первинному 
обробленню) 

5201.00.90.00.00 Інші 
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5202.10.00.00.19 Інші 

5202.91.00.00.12 Відходи від прядіння 

5202.91.00.00.19 Інші 

5202.99.00.00.12 Відходи від прядіння 

5202.99.00.00.18 Інші 

9603.10.00.00.00 
Мітли та щітки з гілок чи інших рослинних матеріалів, зв'язаних у жмути 
(з рукоятками чи без рукояток) 

 
ДОДАТОК-6  ПУНКТИ КОНТРОЛЮ НА В'ЇЗДІ ТА ВИЇЗДІ  
 

ПУНКТИ КОНТРОЛЮ ІМПОРТУ РОСЛИН ТА РОСЛИННОЇ ПРОДУКЦІЇ  
ОБЛАСТЬ 

ПІДПОРЯДКУВАННЯ  

 НАЗВА ПУНКТУ КОНТРОЛЮ 
1- 1АДАНА : Aдана, вільний район “Юмурталик” 
2-  АГРИ : Догу Беязит, Гурбулак 
3- 1АНКАРА : автопарк Анкари, пошта Анкари, Есенбога 
4- 1, 2АНТАЛІЯ : Анталія, аеропорт Анталії, вільний район Анталії 
5- 2АРТВІН : Хопа, Сарп 
6-  БАЛІКЕСІР : Бандирма 
7- 2БАРТИН : Бартин 
8- 1,2БУРСА : Бурса, Гемлік, Муданья 
9-  ЧАНАККАЛЕ : Чанаккале 
10- 1,2ЕДІРНЕ :  автопарк Капикуле, вокзал Капикуле, пасажирський зал 

Капикуле,      

   Іпсала, Хамзабейлі 

11-  ЕРЗУРУМ : Ерзурум  
12-  ЕСКІШЕХІР : Ескішехір 
13-  ГАЗІАНТЕП : Газіантеп, Ислахіє                                                       
14-  ГІРЕСУН : Гіресун 
15- 1,2СТАМБУЛ :пошта Стамбулу, пасажирський зал “Каракьой”,  Амбарли, 

Хайдарпаша, Халкали, Еренкьой, аеропорт ім. Ататюрка, вільний 

район аеропорту ім. Ататюрка, вільний район Стамбул Дері”, 

вільний район “Тракія” 

16- 1,2ІЗМІР : Ізмір, Аднан Мендерес, автопарк Ізміру вільний район “Еге”, 

Аліага, Дікілі 
17- 1ХАТАЙ  : Антакія, 2Іскендерун, Ісдемір, ворота “Яйладаги”, Джільвегьозю  
18-  КАХРАМАНМАРАШ  : Кахраманмараш 
19- 2КАСТАМОНУ : Інеболу 
20-  КАЙСЕРІ : Кайсері 
21-  КІЛІС : Онджюпинар 
22- 2КОДЖАЕЛІ : İзміт, Деріндже, Гебзе 

23-  КОНІЯ : Конія 
24-  МАЛАТІЯ : Малатія  
25-  МАРДІН : Мардін, Нусайбін 
26- 1,2МЕРСІН : Мерсін, пасажирський зал, Тушуджу, вільний район Мерсіну  
27-  МУГЛА : Аеропорт “Даламан” 
28- 2ОРДУ : Орду, Уніє 
29- 2РІЗЕ : Різе 
30- 1,2САКАРІЯ : Сакарія 
31- 1,2САМСУН : Самсун, вільна зона Самсун 
32- 2СІНОП : Сіноп  
33-  СІВАС : Сівас 
34-  ШИРНАК   : Габур, Іпекіолу 
35- 2ТЕКІРДАГ : Tекірдаг, аеропорт Чорлу, Черкезкьой, Європейська вільна зона 
36- 1,2ТРАБЗОН : Трабзон, Вільна зона Трабзона 
37- УШАК : Ушак  
38- 1ЯЛОВА : Ялова 
39- 2ЗОНГУЛДАК : Зонгулдак, Караденіз Ереглі 



 

 

69 

 

                 1 Області, дозволені для імпорту матеріалу для репродукції та відтворення  
                 2 Області, дозволені для імпорту лісогосподарської продукції, окрім дерев'яної тари  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПУНКТИ КОНТРОЛЮ ЕКСПОРТУ РОСЛИН ТА РОСЛИННОЇ ПРОДУКЦІЇ 

  ОБЛАСТЬ НАЗВА ПУНКТУ КОНТРОЛЮ ЕКСПОРТУ  

1- АДАНА : Aдана, вільний район “Юмурталик” 

2- АФЬОНКАРАХІСАР : Афьон 

3- АГРИ : Догубаязіт 

4- АКСАРАЙ : Аксарай 

5- АНКАРА : автопарк Анкари, пошта Анкари, Есенбога 

6- АНТАЛІЯ 
: Анталія, аеропорт Анталії, Вільна зона Анталії, Аланія, Kaş, 
Finike 

7- АРДАХАН : Туркгозу 

8- АРТВІН : Хопа, Сарп 

9- АЙДИН : Айдин,  Кушадаси 

10- БАЛИКЕСИР : Бандирма, Айвалик 

11- БАРТИН : Бартин 

12- БАТМАН : Батман 

13- БУРСА : Бурса, Муданья,  Гемлик 

14- ЧАНАККАЛЕ : Чанаккале 

15- ЧОРУМ : Чорум 

16- ДЕНІЗЛІ : Денізлі 

17- ДІЯРБАКИР : Діярбакир 

18- ЕДІРНЕ 
:  автопарк Капикуле, вокзал   Капикуле,, пасажирський зал   

Капикуле, Іпсала, Узункепрю, Пазаркуле 

19- ЕСКІШЕХІР : Ескішехір 

20- ЕРЗУРУМ : Ерзурум 

21- ГАЗІАНТЕП : Gaziantep, İslâhiye, Karkamış 

22- ҐІРЕСУН : Ґіресун 

23- ХАККЯРІ :  Есендере 

24- ХАТАЙ : Antakya, İskenderun, Cilvegözü, İsdemir, Yayladağı Kapı 

25- ИГДИР : Dilucu 

26- ИСПАРТА : Испарта 

27- СТАМБУЛ 

Вантажний аеропорт Ататюрк, Зал для пасажирів аеропорту 
Ататюрк Вільна, зона аеропорту Ататюрк, Sabiha Gökçen Airport, 
Пошта Стамбула, Karaköy Passenger Hall, Ambarlı, Haydarpaşa, 
Halkalı, Erenköy, Trakya Free Zone, İstanbul Leather Free Zone 
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28- ІЗМІР 
: İzmir, İzmir Truck, İzmir Passenger Hall, Adnan Menderes, Aliağa, 
Çeşme, Dikili, Ege Free Zone, Menemen Leather Free Zone 

29- КАХРАМАНМАРАШ : Кахраманмараш 

30- КАРАБЮК : Карабюк 

31- КАРАМАН : Караман 

32- КАСТАМОНУ : Інеболу  

33- КАЙСЕРІ : Кайсері 

34- КИРКЛАРЕЛІ : Dereköy 

35- КІЛІС : Онджюпинар 

36- КОДЖАЕЛІ : İзміт, Деріндже, Гебзе 

37- КОНЬЯ : Конья 

38- МАЛАТЬЯ : Малатья 

39- МАРДІН : Мардін, Нусайбін 

40- МАНІСА : Маніса, Алашехір  

41- МЕРСІН : Mersin, Passenger Hall, Mersin Free Zone, Taşucu 

42- МУГЛА : Dalaman Airport, Fethiye, Marmaris, Bodrum 

43- НЕВШЕХІР : Ürgüp 

44- ОРДУ : Орду, Уніє 

45- РІЗЕ : Різе 

46- САМСУН : Самсун, вільна зона Самсун 

47- САКАРЬЯ : Сакарья 

48- СИНОП  : Синоп 

49- СІВАС : Сівас 

50- ШАНЛИУРФА : Шанлиурфа, Акчакале 

51- ШИРНАК : İpekyolu 

52- ТЕКІРДАГ : Tekirdağ, Çerkezköy, Çorlu Airport, Europe Free Zone 

53- ТОКАТ : Токат 

54- ТРАБЗОН : Трабзон, Вільна зона Трабзона  

55- УШАК : Ушак 

56- ВАН : Ван, Kapıköy 

57- ЯЛОВА : Ялова 

58- ЗОНГУЛДАК : Зонгулдак, Караденіз Ереглісі 
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ДОДАТОК-7 BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI / ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ  

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

МІНІСТЕРСТВО ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ТВАРИННИЦТВА  

1.İhracatcının adı ve adresi 
1.Експортер та його адреса 

2.BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI 
2.ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ 
   No : EC/TR  

3.İhracatcının adı ve adresi 
3.Імпортер та його адреса 

4.Türkiye Bitki Koruma Teşkilatı 
................................Bitki Koruma Teşkilatına 
4.Організація захисту рослин Туреччини для Організації 

захисту рослин (країна) 

6.Beyan edilen taşıma aracı 
6.Спосіб транспортування 

5.Menşei (Yer) 
5.Місце походження 

7.Beyan edilen taşıma aracı 
7.Пункт увезення 

 
             

Kayıt No. 
Реєстраційний 

№ 

 

Ürün Kodu 
Код товару  

  

8.Ayırt edici işaretler, Ambalaj adedi ve şekli 
8.Маркування: Кількість та форма форма упаковок: 
Ürünün adı: Назва товару 
Bitkinin botanik adı: Ботанічна назва рослини  

   

9.Beyan edilen miktar 
9.Задекларована кількість 

10. Bu sertifika yukarıda tanımlanan bitki, bitkisel ürünleri or düzenlemeye tabi diğer maddelerin;  

uygun resmi prosedürler uyarınca incelenmiş ve/or test edilmiş, ve  

ithal eden ülke tarafından belirlenen karantina zararlılarından ari olduğunu, ve 

ithal eden ülkenin, karantinaya tabi olmayan ancak düzenlenmeye tabi zararlıları da içeren,  geçerli bitki sağlığı 

gerekliliklerine uygun, ve 

gerçekte diğer zararlılardan da ari olarak kabul edildiğini onaylamaktadır. 

10. Цей сертифікат засвідчує, що рослини, рослинні продукти чи інші регульовані матеріали, зазначені вище:  

були перевірені та/або пройшли експертизу у відповідності до необхідних офіційних процедур і  

вважаються вільними від  карантинних шкідливих організмів, визначених країною-імпортером, та  

відповідають діючим фітосанітарним нормам країни-імпортера, включаючи і регульовані некарантинні 

шкідливі організми,  і  

вважаються практично вільними від інших шкідливих організмів. 
11.Açıklama 
11.Додаткова декларація  
  

DEZENFESTASYON ve/veya DEZENFEKSİYON 

UYGULAMASI 
ДЕЗІНСЕКЦІЯ ТА/АБО ДЕЗІНФЕКЦІЙНА 

ОБРОБКА 

18.Sertifikanın verildiği yer 
18.Місце видачі 
 
Tarih 
Дата 
 
Yetkili memurun                Teşkilatın Mühürü 
Adı, Soyadı imzası  
 
 
Прізвище та підпис           Печатка Організації 

державного  
інспектора 

12.Mücadele şekli 
12.Обробка 
13.Kullanılan ilaç 
13.Хімічна 
(активний інгредієнт) 

14.Süre ve ısı 
14.Експозиція та 

температура 
15.Doz 
15.Концентрація 
   

16.Tarih 
16.Дата 
   

17.İlave Bilgi 
17.Додаткова інформація 
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1. Name und Adresse de Absenders: 

Nom et adresse de 1’expediteur: 

2. PFLANZENGESUNDHEITSZEUGNIS 

CERTIFICATE PHYTOSANITAIRE 

3. Name und adresse des vorgesehenen Empflangers: 

Nom et adresse declares du destinaire 

4. PFLANZENSCHUTZDIENST IN DER TURKEI 

an Pflanzenschutzorganisation von: 

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX DE TURQUIE 

a I’Organisation de la Protection de vegetaux de: 

5. Ursprung: 

Lieu d’origine: 

6. Vorgesehenes Transportmittel: 

Moyen de transport declare 

7. Vorgeschener Grenzübertrittsort: 

Point dentree declare 

8. Unterscheidungsmerkmale, Zahl und Beschreibung der Stücke,Name des Erzeugnisses,Botanischer Name der Pflanzen.Marques et n umeros des 

colis,nombre et nature des colis,nature des produits,nom botanique des plantes: 

9. Angegebene Menge: 

Ouantite declarcee: 

10. Hiermit wird bestätigt, dass die oben beschriebenen Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder sonstige einer   Regelung unterliegenden Gegenstände: 

 nach den jeweiligen amtlichen Verfahren untersucht und/oder getestet worden sind, und 

 frei von den vom Einfuhrland benannten Quarantäneschadorganismen sind, und  

 dass sie den geltenden Pflanzenschutzvorschriften des Einfuhrlandes, einschließlich den Anforderungen hinsichtlich geregelter  Nicht-

Quarantäne-Schadorganismen entsprechen, und 

 als praktisch frei von anderen Schadorganismen betrachtet werden. 

II est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus: 

 ont été inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées,et  

 sont estimés exempts d’organismes nuisibles de quarantaine comme spécifié par le pays importateur et,  

 qu’ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur du pays importateur, y compris a celles concernant les o rganismes 

nuisibles réglementés non de quarantaines, et 

 qu’ils sont jugés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles. 

11. Zusatzliche Erklarung: 

Declaration supplementaire: 

ENTSEUCHUNG UND/ODER DESINFIZIERUNG 

TRAITEMENT DE DESIFEST ATOIN ET/OU DESINFECTION 

12. Behandlung: 

Traitement: 

13. Chemikalie (aktiver Wirkstoff): 

Produit chimique (matıere active): 

14. Dauer und Temperatur: 

Duree et temperature: 

15. Konzetration: 

Concentration: 

16. Datum: 

Дата: 

17. Sonstige Angaben: 

Renseignements complementaires: 

18. Ausstellungsort: 

Datum: 

Name und Unterschrift des amtlichen Beuaftragten. 

Dienstsiegel: 

Lieu du delivrance: 

Дата: 

Nom et signature du fonctionnaire autrerise: 

Cachet de I’organisation:  
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ДОДАТОК-8 YENİDEN İHRACAT (RE-EXPORT) BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKAS I / ФІТОСАНІТАРНИЙ 

СЕРТИФ ІКАТ ДЛЯ РЕЕКСПОРТУ 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 
МІНІСТЕРСТВО ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 

ТВАРИННИЦТВА  

1.İhracatcının adı ve adresi 
1.Експортер та його адреса  

2.YENİDEN İHRACAT İÇİN BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI 
2.ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ 
ДЛЯ РЕЕКСПОРТУ  EC/TR 

3.Alıcının beyan edilen adı ve adresi 

3.Імпортер та його адреса 

4.Türkiye Bitki Koruma Teşkilatı 
.................................Bitki Koruma Teşkilatına 

 

4.Організація захисту рослин Туреччини 
Організації захисту рослин (країна) 

6.Beyan edilen taşıma aracı 
6.Спосіб транспортування 

5.Menşei (Yer) 
5.Місце походження 

7.Beyan edilen taşıma aracı 
7.Пункт увезення  

  

Kayıt No. 
Реєстраційний № 

 

Ürün Kodu 
Код товару   

  

8.Ayırt edici işaretler, Ambalaj adedi ve şekli 
8.Маркування: Кількість та форма упаковок: 
Ürünün adı : Назва товару  
Bitkinin botanik adı :Ботанічна назва рослин 

9.Beyan edilen miktar 
9. Задекларована кількість 

10.Bu belge,…………………………………………….……..,sayılı  orijinali  *onaylı asıl kopyası bu belgeye eklenmiş, Bitki 
Sağlığı Sertifikası kapsamındaki 

 * ambalajlı * yeniden ambalajlanmış * orijinal konteynırda *yeni konteynırda,   

 * orijinal Bitki Sağlığı Sertifikasına   * ilave denetime istinaden,  
……………………………………………………………’den/dan (orijin ülkesi) Türkiye Cumhuriyeti (re-export ülkesi)’ne ithal edilen 
yukarıda tanımlanan bitki, bitki ürünleri or düzenlemeye tabi diğer maddelerin ithal eden ülkenin geçerli bitki sağlığı gerekliliklerine 

uygun olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde (re-export ülkesi) depolama sürecinde sevkiyatın bulaşmaya or zararlı istilası riskine maruz 
kalmadığını onaylamaktadır. 
(*) Uygun kutucukları işaretleyiniz.  

10. Цей сертифікат засвідчує, що 
            - зазначені вище рослини, рослинні продукти чи інші регульовані матеріали були імпортовані до Турецької Республіки 

(країна реекспорту) з……...………………………………………(країна походження) у супроводі фітосанітарного 

сертифікату №  ……………………………………………………………,  
        оригінал *затверджена копія * of які додаються до цього сертифікату;  

 що вони були упаковані * переупаковані * в оригінальну * нову * упаковку,  

 що визначено оригінальним фітосанітарним сертифікатом * і додатковим інспектуванням * визнано їхню 
відповідність діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера, і  

       - під час зберігання у Турецькій Республіці (країні реекспорту) вантаж не був підданий ризику інфікування чи зараження. 

       (*) Виберіть необхідне 

11.Açıklama 
11.Додаткова декларація 

DEZENFESTASYON VE/VEYA 
DEZENFEKSİYON UYGULAMASI 
ДЕЗІНСЕКЦІЯ ТА/АБО ДЕЗІНФЕКЦІЙНА 

ОБРОБКА 

18.Sertifikanın verildiği yer 
18.Місце видачі 
 

 
Tarih 
Дата 
 
Yetkili memurun           Kurum Mühürü 
Adı, Soyadı İmzası  

 

Прізвище та підпис       Печатка організації 

державного  

інспектора         

12.Mücadele şekli 
12.Обробка 

13.Kullanılan ilaç 
13.Хімічна 
(активний інгредієнт) 

14.Süre ve ısı 
14.Експозиція та  
температура 

15. Doz  

15. Концентрація: 

16.Tarih 
16.Дата 

17.İlave Bilgi 
17.Додаткова інформація 
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1. Name und Adresse des Absenders: 

Nom et adresse de I’expeditur: 

2. PFLANZENGESUNDHEITSZEUGNIS FÜR DIE WIEDERAUSFUHR 

CERTIFICATE PHYTOSANITAIRE POUR LA REEXPORTATION 

3. Name und Adresse des vorgesehenen Empfangers: 

Nom et adresse declares du destinaire: 

4. PFLANZENSCHUTZDIENST IN DER TURKEI 

an Pflanzenschutzorganisation von: 

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX DE TURQUIE 

a I’Organisation de la Protection de Vegetaux de: 

5. Ursprung: 

Lieu d’origine: 

6. Vorgesehenes Transportmittel: 

Moyen de transport declare: 

7. Vorgesehener Grenzübertrittsort: 

Point dentree declare: 

8. Unterscheidungsmerkmale,Zahl und Beschreibung der Stücke, Name des Erzeugnisses,  

Botanischer Name: 

Marques et numeros des colis, nombre et nature des colis,nature des produits,nom botanique: 

9. Angegebene Menge: 

Quantite declaree: 

10. Hiermit wird bestätigt, dass den oben beschriebenen Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen oder sonstigen einer Regelung unterliegenden Gegenständen,die 

aus……………(Ursprungsland) in die Republik Turkei (Wiederausfuhrland) eingeführt worden sind, das Pflanzengesundheitszeugnis Nr…eigefügt war, 

dessen Original *oder beglaubigte Kopie * als Anlage diesem Zeugnis beiliegt; und  

 sie verpackt * umgepackt * worden sind, in ihren ursprünglichen * in neuen * Behältern befördert werden,  

 sie im Hinblick auf das ursprüngliche Pflanzengesundheitszeugnis * und einer zusätzlichen Untersuchung *   mit den im Einfuhrland 

geltenden planzengesundheitlichen Vorschriften entsprechend übereinstimmen, und  

        die Sendung während ihrer Lagerung in der Republik Türkei (Wiederausfuhrland) keiner Gefahr eines Befalls oder einer Infizier ung ausgesetzt war. 

       (*) Zutreffendes ankreuzen 

II est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en la République de Turquie (pays de 

réexportation) en provenance de……(pays d’origine) et ont fait  l’objet du Certificat Phytosanitaire No.……………  

        dont l’original * la copie authentifiée * est annexé(e) au présent certificat;  

 qu’ils sont emballés * remballés* dans les emballages initiaux * dans de nouveaux emballages*   

 que d’après le Certificat Phytosanitaire original * et une inspection supplémentaire *ils sont jugés conformes aux exigences 

phytosanitaires en vigeur du pays importateur et qu’au cours de l’emmagasinage en la République de Turquie (pays de réexporta tion) l’envoi 

n’a pas été éxposé au risque d’infestation ou d’infection. 

       (*) Mettre une croix dans la case appropriée 

11. Zusatzliche Erklarung: 

Declaration supplementaire: 

ENTSEUCHUNG UND/ODER DESINFIZIERUNG  

TRAITEMENT DE DESIFESTATOIN ET/OU DESINFECTION 

12. Behandlung: 

Traitement: 

13. Chemikalie (aktiver Wirkstoff): 

Produit chimique (matıere active): 

14. Dauer und Temperatur: 

Duree et temperature: 

15.Konzentration: 

Concentration: 

16. Datum: 

Дата: 

17. Sonstige Angaben: 

Renseignements complementaires: 

18. Ausstellungsort: 

Datum: 

Name und Unterschrift des amtlichen Beuaftragten. 

Dienstsiegel: 

Lieu du delivrance: 

Дата: 

Nom et signature du fonctionnaire autrerise: 

Cachet de I’organisation: 
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ДОДАТОК-9 BİLDİRİM FORMU / ФОРМА НОТИФІКАЦІЇ 
                    НОТИФІКАЦІЯ ПРО ЗАТРИМАННЯ ВАНТАЖУ АБО ВИЯВЛЕННЯ ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ 

(ZARARLI ORGANİZMA or BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜN RET FORMU) 

1. ВІДПРАВНИК (Gönderici) 
a.Ім'я (İsim): 
b.Адреса (Adres) : 
c.Країна (Ülke) : 

2. ЗАБОРОНА (İade Dosyası) 
a.Довідковий номер (Referans no) 
Запити для відправки повідомлення: (dağıtım yapılacak 

kuruluşlar) 
b.Держави-члени (Üye ülkeler) c. EPPO 

3. ОТРИМУВАЧ (Gönderici) 
a.Ім'я (İsim): 
b.Адреса (Adres) : 
c.Країна (Ülke) : 
d.Країна + е.пункт призначення  
(Ülke ve malın dağıtım yeri) : 

4.a.Організація захисту рослин (країна)  
(Bitki Koruma Teşkilatı): 
b.кому (gideceği Bitki Koruma Teşkilatı) 

5.a.Країна (ülke) + b. місце експорту (İhraç eden yer): 

6.a.Країна (ülke) + b. місце походження (İhraç eden yer): 

7.ТРАНСПОРТ 
a.Спосіб транспортування (Taşıma şekli) : 
b.Транспортний засіб (засоби) (Taşıma araçları) : 
c.Ідентифікація 

9. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВАНТАЖУ (Malın tanımı) 
a.Тип документу (Belgenin tipi) : 
b.Номер документу (Belge no) : 
c.Країна (Ülke) + місце видачі (Hazırlandığı yer) : 
d.Дата видачі (Hazırlanma tarihi) : 8. Пункт ввезення (Giriş yeri) : 

10.ОПИС ЗАТРИМАНОЇ ЧАСТИНИ ВАНТАЖУ 
(Malın iade edilecek bölümünün tanımı) 
a.Вид пакування/контейнер: 
(Ambalajın/taşıyıcının çeşidi)  
b.Маркування вантажу: 
(Ambalajın/taşıyıcının çeşidi)  
b.Кількість упаковок/контейнерів: 
(Ambalaj/taşıyıcının sayısı) 
d. Рослина, рослинний продукт чи інший 

речовини: 
(Bitki, bitkisel ürün or diğer maddeler) 
e. Клас товару: 
(Malın çeşidi) 

11.a.Маса нетто/об'єм/кількість одиниць в партії: 
(Sevkiyat içindeki malın net ağırlık / hacim/sayısı) 
b.Одиниці виміру: 
(Ölçü birimi) 

12. a. Маса нетто/об'єм/кількість одиниць в затриманій частині: 
(İade edilen malın ağırlık/hacim/sayısı) 
b. Одиниці виміру: 
(Ölçü birimi) 

13. a. Маса нетто/об'єм/кількість одиниць в зараженій частині:  
(Bulaşık partinin ağırlık/hacim/sayısı) 
b.Одиниці виміру : 
(Ölçü birimi) 

14. ПРИЧИНИ ЗАТРИМАННЯ (İadenin nedeni) 
a. Причина (Sebep) : 
b.Наукова назва шкідливого організму: 
(Zararlı organizmanın bilimsel adı) 
c.Ступінь зараження: 
(Bulaşmanın derecesi) 

15. УЖИТІ ЗАХОДИ (Alınan önlemler) 
a. Заходи (Önlemler) : 
b. Обсяг заходів (Önlemin boyutu) : 
НАКЛАДАННЯ КАРАНТИНУ (Karantina süresi) 
c. Дата початку карантину:  d.Дата передбаченого 

закінчення карантину: 
(Başlangıç tarihi ) (Tahmini bitiş tarihi) 
f.Країна (Ülke) + g. місце карантину (Karantina 

yeri) : 

16. ВІЛЬНИЙ ТЕКСТ (İlave bilgi) 

 

 

17. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАТРИМАННЯ  
(İade hakkında bilgi) 
a. Place/check point (Kontrol noktası) : 
b. Офіційна служба (Resmi servis) : 
c. Дата (Tarih) : 

18. ВІДПРАВНИК ПОВІДОМЛЕННЯ (Mesajı gönderen) 
a. Офіційна служба + b. Офіційна печатка: 
(Resmi servis + resmi mühür) 
c. Відповідальна особа: 
(Yazıdan sorumlu kişi) 
d. Дата (Tarih) : 
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